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 ومیسام» و « یرگایدان »
 دنهاوخ نارهت هب « وتارس

 دمآ
 1 < یلالط نیهاش هفته ملی

 دن مد اذک شیامن شرب ته نا
 رد زیرع ناکدنناوخ هکیزوشت 8
 دن |هدرک هظحالم ناب طوب رم لات
 ایدان و مانب دنمرته هتیرته وخ
 نآ رد6ونارس وسامود «یرگ
 تند ام م فی ادیاهفه قول
 عالطبمناوتیم ننومربخ كپ قبط

 ملیف شوب ددژال ود سوم توفهج
 "سداف نابرب دهدیرخ اد
 ینسیلبدو7۱۰ زود :هدرگ هلبوو
 دراو نارونهب :رگیدزور۱ بر
 دیارجناراکن ربغاب و هش هنهآوخ
 دهاوخ ثروص ینابحاصم تالمموا
 تدمناگشیپ رثهنباآرهاظ ,تارگ
 دنهاوخ تماقا نارهترز نم
 تمجارم ایلیا هب سپس و تقاو
 دود هنهاوخ

 رضاح زونهیلامنیسچیه "
 اد ملیفود نیا تسا هدشل

 !دهدشیام
 یوبدوتسا هک تسآ یدنچ

 دوخ لوصحم نیرخآ ملبق سراپ
 مسلبف و هدرک لبکت ۱ر«ملاو
 ویدوتسا لوصحم < رداع سو
 هدامآلبقهامتچ زازب ینلمرصق

 زا كیچبه زونهاما .تساهدش شرم
 رضاح نارهت لا هچرد یا
 نیا یود ره اب ك هک تم هدشآ
 هسوبو ملی اده«شیابا را

 + رما بناوج نتفرگرظ رد
 هرابود از قیاس تار
 كب تک رشرعاخ و دنکببزآ
 یدد الما + دوبشم هثیرته

 ساب هدنیآ یلاسنیسلصفرد ارهاظ
 دتدهاوخ حاتتفا «لایربماانیم»
 پوکسامشیسهد رب ضرع دوشیمهنفک
 تسارتم ۲۰ ات ۱۸ تب اشیسنیا
 یاصههدربنیرتگوزب باسحنیابو
 دهاوخ ازاد !دنارهت پوکسانیم
 امشیسنیا نامتخاسرونه هتبلا . دش
 راک تشادربزا یلو تسا ماست ان
 للجم زا یکیهک دوشیم مولسنآ
 دش دهاوخ تفتب اپ یاهامتیسنبرت
 مان بختتم یاقآ امنیس نیا بحاص
 ملیق زایمالطاتسرد ژونمو دداد
 ناوتین و تسی تسدردنآ یاه
 ار ین امک هچ تالوصحمدزسدح
 داددهاوخناشنا روت رد

 عالطا ككبا + يلبتراخا هییدد

 ۷/ رب نم ۷ ۷ 5 ۷" ۷ 6 ۳۷ ۷ 2۷ ۷ ۲ ۷

 اپ ملیق اید یویدوتسا هک هدیسر
 نتخاسرکف رد رتمامت هچر تیدج
 زا سابتنا «بارهس دمتسدو ملیف
 نبا.تسا همانهاش فورمسناساد
 نالعاترم شیپ اهتدمزا ویدوتسا
 یهایسرفنرازه مسیرقه هک دنکیم
 هدینیفرطزا .درادجیتحا رگشل
 زواجتم یفلیم نونکامه زا هک يا

 نآ جداخم یارب لایدنب
 دنچ تس)یلدنو هعشانفرکرظفزم
 لوفشم تیدسچاب را همطاسقم ران
 و ربس و دوخ هالک دازههسنتخاس
 سه هریفوریتسشونیژربت و هدز
 ددوسم ملبایگنج یاههنحسرد ات
 میم هتکت اهن. دیک ارق هدافتسا
 نادرگ راکاكب ندوبب ملیف یا هیهن رد

 مولهءژونه هک تسا قوذاب و ءربخ

 ۲ زا

 دمآ دهاوخ ناریاب هک «یرگ ایدان»

 دیریگب شو رف همان زور | تساهدامش نیا همیمض یا هحفص ۱دیناجم تاتسا

 تسنیاب ادیسک هرخالاب ایآتسیل
 رد یلو هنای درک دنهاوخ باغتا
 نیابیتسیابیم هک یمابق تدوصره
 هبهتفارک حداعمنیااب و تظع
 نادرگ راک كيب كش نودب + دوش
 .دشاريم جاتحم دادمتسا اب و دراو
 یسراف ملبفكيرد شوهع

 نکنیم تکر ش
 لات ایتنک ناروتسرب هک یئابنآ
 شوهم وناسب : دتراو دمآ وتفر
 دنسانتبم اد نادوتسدنیا هدنناوخ
 «یرارطا» زا یکییو دننادیمو
 تسا نارهت یاهناوخهزادآ نیرت
 یاه زاوآاب هتشاک ناتسب ان رد هک

 هک ادیرا
  تسا لات ایتنک ناروتس» پنج
 رب دم و ناب رتشمدوخ

 ملتناوارک یوبدوتسا دد یدویآ
 وک لركی یایا لونشم
 رکاسزادرس هک تسا

 اددیو

 لرصحتر»
 . تفرگدهاوخ هدپمب ادلوا
 نویزب وهلتهاگگبیا ربنآ ریارد

 هیهت یگئر یاهملیفاکیرما
 ووشیم

 هنه نبا دد هک ی ربع قبط
 هدکشناد زاآربخا « میدروآتسدی
 تیرت_صوصعم هک < انداساپ »
 یننانک راک ونادرکر اکو هشیپرته
 نابکیچاغلوماس یارم + تسامنیم
 و یرتمیلیم ۸ نیب دود هاگتسدکب
 هدشلاسرایگتر ملبفراوف یرادقم
 هدگشاد اد نیدود نیا . ثسا
 یاب دونم
 * دناهدش لیمحتلاغاف_ هکدوخ
 ناییجاخلوماساربتسا هداتسرف
 هدکشناد نادرگاش زا یکی رب
 هبناکم ةلیسرپ هکدشابیم روکدم
 سران ارت ]ینادرگ راک هرود
 زا هدکشنادتسایر نضود  تسا
 یارب هکتسا هدرک اشاقت لوماس
 یدادقم اکیرما نوبزپ و هل هاگتب
 راث7 و رظانم زا یگنر یاهلیت
 رد و دیامن هیهت ناريا یناتسای
 رد زین لوماس اضات نیا بیقع
 زا هدکشنادهکتسا هدومن تساوخ
 :ریگب اررکتیهزاجا ناریا تلود
 .دیانراکب عورش یو ات



 فا رگاتونفلت و تسب تراز ویاضعا
 یریزو تن رتفد .یرادهب ترازو
 اکبرماهب حرکد سو كنه رف ترازو
 یتاملاطم نیش زد و دندش دداد
 ان هک

 تسوپ هک فورعم هشییرثه (ک اب
 توسکی و هتخادن ارانکار ینالرات
 ردتتیه نیاذا « هدمآ رد نایمدآ
 نیا دد , درک یلاربدپ وبدوتسا

 ویدوتسارد|( رکاب سکا) تاب هک
 یچ زا دنیزابم "و دنتارگ

 هک میداد عالطا شیب یدنچ
 زا قوقح نتفرگیاجب لبیک كرالک
 لابترد متسی نرق سکوف ینایک
 لوبت دیشر نادرمو ملیفرد یزاب
 ارسلان دوسژا هد یدص هکدرک
 هدرب یور زونه ملیف نيا . دریگب
 نیایطردو دنکیم راکدزاد و تسا
 لب ]رالد رازه دصتنم ملبم ثدم
 بانچ دیاه ( ۱ دالد دازه ۰
 دوخنباو هدش (دوویلاه ناطلس)
 دوسرالد نوبلیم۷ ملیت هک دناس رم
 هدز سهح هکیروطب . تسا هدرم
 یک رالک یدیاع رادقم ؛ دوشیم
 زالنولیمكهب سسووکدمملفزا

 + وز دهاوخ تسرهک راپ تئک رتسم ناباق؟تسارب
 - هدونزآ یدهم - یدسا دهم
 - دامتعا نابیبح - رکراب سکل
 نودبرف ب لضفا ییچونم کد
 ولهدنبادخ

 امواگنربخ طسوت سکهنیا
 , تساهدش هداتسرف دووبلام رد

 ینگسخ عفر
 مالعا < ودنارب نرل رام >

 ملينردیزاب زا سپ هکتسا هدرک
 کز ایتدم «تواءهام هلاخهوپق»
 اریذ هرگدهاوخ یریگهراتک ابن
 -یمو هبشهتغ اهملیترد یژاب ژا
 رتات هلعص یور مهیردف دهاوخ
 .دنکیلامنرته

 روشک و د داحتا
 هدنکهیهت «لکیپسالتوماسو

 رارق «ژادناراپردو ملیف فرم
 راک «نیلدبوپدو اب یدیدچ داد
 دقتتم یسیلکدا هدیژدو نادرک
 هناخدود یوریلپ»ملیف ات هدوش
 نیا .دیامن ینادرکراکاد «یناوک
 یناکیرماراکبارخ ودتخذک س ملیف
 مود گنج رد _هکتسا یمیلگنا و
 اد ایالام دوشک یاهلپ یللملانب
 دن اوتت نیاژ شتر هک دن درکیمبارخ

 ناکشیپرثه . دنک
 یکی رما نادنمرنه

 دشدنهاوخ باغتن|یسیلگنا و

 لاس روینوی یویدوتسا ردیناریا تئیه

 ۴ هحفص.

 «ناواپا زی رام»شرهاوخ و «ایزیرتاپ»
 فیطل رات دنمرنه رهاوخ
 :درتساتروشزا را ان دیمانش یم اد «یلجغآ ریو

 و هدش هتساک یهجوت لباف رادفب  رید یلیخ ادرفو یاملیف دبال و
 تین هپتدازا یبوع ملیف رگید .. ودید واژا اد «ازرتو و «تسا
 لاک +-؛ یو لصا نیمه یدد ام هلجمرد . دیاتفکن برف آش رتهب
  هنمدنچزاوهدروآیورلاسروین وب .. دراد یرهاوخیو هک دی)هدناوخ مه

 .لوصحم «فیطارات» ملیفدد شیب دنچ ره هک «نوای ازیرا مو مانی
 .تسا هدشیزاب لوفشم ینابسکنیا . زا اما تسین ژانطو اییز یو لثم
 . درادنواژا یک تسد رثه ظاحل

 رک ذتمدیاب : تاعالطا نیا
 . دنکیم اقا اروا لباقم ته رج هلصاو رابخا قبط هکدخ
 یسنارف » دیدج قتیفر  یرتسبمیاهلریدوب یوریخآ یاه
 زنا ادلاتودو هکشبازآسپ تنومازای و ورتم یناپیک یاهملیف رد
 ود دد اریز تفرکدهاوخ هد
 لوصحم« لک لاغ» و «نایهو ملیت
 یریظنیبیدنمرثه + یلاپمک و د نب
 نایناهجراظن او هدادژورب دوخ زا
 نیارد . تسا هدرکبلج دوعب اد
 شکچوک رهاوخ قاقتاب یو سکع
 عقاو ناشلرنم غای رد «ایزیرنابو
 یتدرک لوفشم .دوویلام هموح رد

 اب یداد رارق لاسدوبن وب یناییک
 قیاسلات هدومن دقتشم ینوویکیم



 یاهینایک یاهدزرآزا یکی . هلاس دنچ يوزرآ 1
 هکدوب نبا ناتسلکنا و دووبلاه
 فورمم سوساچ تابع و زیگنآ ناجیممیاقو زا یداکژور یزود
 انا ربع نکن اوغ ثش نونپ دتنک هیت ملیت یسیلگنا| «سندالو
 نیرتفورسو بت درب زا قو دتادیمود راد ینانغآ «یترالو
 ناتبرع رد لوا یللاتب رود یو . تسا هدید دوفب تیر ملاع نونکات هکتسا یناسوساح
 و دمآ رد _برع غیش كي ثدوه
 ذوفب هنایمرواخرد دنتساوفرم 4 روحمیاهوربن هلع اریشحر لات
 نب رنگ درب و دیناروش ؛دننکافه

 یسبف یدوزب + تنومازابیناگ زا هلصاد ربخ قبط كپا هو ناتسلکنا شردکب ار تم
 یولج < نانبره دال و

 اریخا هکیسیلگنا دنمرته هشپ رتق ینیک لا و تفر دمارخ و9
 دون دهاوخ اقا ۱4 موم لد نیا ۰ تسا هدشرووپاه هاو
 ات یناریا هدازهاش زا

 ایژروب س,
 ًارخا هک «نساد تربادو

 -رارق عزا ودازب رامواپ دین نایاپ اد < رییک ردنکسا و مث
 ملیف دد ات دوبن اشما یدیدچ او
 لد «ایژدوپ سرکواو یا
 اربرام > , درپکب هههچ از لو
 تبجوز هب هک اد یار ها لد < ریپکردنکسا و ملیق و ۶

 دوب هرکی زاب + پود
 هیبنللجمو یلام رابپ رک لوک ملیف لثع زبن «ابزروب یرگواو
 دی چیه و دشدهاوخ

 نآ حرغ دالد نویلیم تقه
 نحم رد ار ملن یاه هم هتفرگميصن نسارا تربا دو
 .دنک هی ایلتیا یی

 كحضهفایق
 ءمسازا هکتنرماراب ین
 ربحمد «ندریبه یرذوآو
 مليمکیدد اد ها داب نیا + تسا هدز بیجب یا(

 رد ۱ دراد مان همش هل هک دهد تکرش لاکیژوم
 یتدمزا سپ < رتسآ در
 لو تی زاب اش ملاع زا

 یاهستر اب و دنکیم
 -یم مرگ س اد مدرم دوخ

 دنکیمیقرت زورب ژور«نویهودای رو
 «وق»

 موسوم دوخ فیتج هند ملت یا هتحص نیرخآ مایل وغشمرتمات هچ ره تبققوماپ <یلک سیرگ
 ناک دازهاشزا یکی یقشهتخذک رس ملیفنیا ناتساد .دشابیم<وت» هب
 و مهدژون نرقرخاوا رد یلایورآ
 دوهشهدنمرنه  ینیک كل اد نافناب یلکس یرک تسامتسیب نرق لباوا
 هلی «وق» . دننکیم نیا ار مهم _ سای ابسا فون اتم رود ملیتلوا یاهلر یومارف فوم هشیپ رثه «نادد هژیمول و ویسیلکنا

 .ددادین و ارفننیمطا نآتیقفوم هب رام _نیودلگ ورتم ینابک هک تسا یگن دما وپوکساسنیس ملیق
 اب ادسدع ۰ هوربلام یاهیاپک ریاس لتم ک ایبلک ینایک زجع راهظا

 کی قبطو دود رارقا هوخرجع هب هرخلاب :درکیمهژربم نویزیو هل
 ژا یضب دش رضاح دیدج داددارف
 ینداجن یاپماکتب هب نوبزبو هل زا شخپ یارسب اد دوخ یاهشیف
 دشورقب

 ِر

 «وق» ملیف ژا یا هنحصرد «یلک سیر » و « سنیگ كلا»
 -صنحه 

 زانط هراتس
 تنوماراپ ین بک شیپ یدنچ

 هیهت «نارتخد موجهو مانب یملیف
 «یامالودنانرفو و دوب «لساد دنیلازورو نآ لدا هراتس هکدرک
 موالم .درکیمیژاب اد وا لباقلد
 ایرولک و زانطو خوشهاتسودنیارب
 ملیفنیادد یبهع لدزیت «نویهود
 «نارتخد موجهو .دوب هفرک هدهمب
 دشیلازورو هکدوب یملیق تقیقحرد
 رد هناقسأتم یلو دزادرپپ یئامت رتهب د ددرک زا امنبس ملامب رگید زاپ تساوب« نآ هلیسوب «لساد
 یاچب هدشن قوم دوخ فده نیا
 بلچ رتشپ «نوبهد ایررلک >وا
 هدیلم راهظا « دن اهدید اد دوپرم ملیف هک ی تیدقنم هبلک و درک رظن
 ردراب نیل وا ای وولک , دشاب یتسبابیم ملیف لدا هداتس یو هک دندرک
 نوسیلا نوج ناغناب ۱۹۵۳ لاس
 رتخدودو ملیفرد نوستاج ناو و
 زا و دیدرک رهاظ «ناولم كب و
 ندزفا شربش زورب زود سپ نآ
 یکی ایرولک رطاح لاحرد. دبدرک
 ارج ناکراتس نیرتهبن]شوخ)ا
 ورپم داش دو ویلام

 تشادملع ری بلک ینابنک فوخم نادنز
 نسردل [ودیدجرو فورمم ناتساد هعدد زا یرادرلیف ژایتما هک
 رطاخب و هدرک یرادبرخ اد «لیو
 هنخادرپدال» نوبلپم ك غلبم نآ
 ییاجف حرشو هدش هتشون یلاکبرما رصامهدنسب را «ررتنکیلانیک كم ملقب < لبو نسردنآ و . تسا
 نیا تببها یبدا نیدقتم . داد خر اتیرمالانن ایاهگنج ماگنه «لیو نسردن ]و فوضمنادن زرد هک تسا
 یفلت«هتردابرب» هبایه ارباتک
 دنهرک

 1 ینامیئپ
 اد« ویدار,وا..دآ و یناپمک شیپ یدنچ هک < زوبم دراوم و

 . تخورف یزاس كابتسال یلایک تی هب دالد نویلیم ۲۵ غلیب
 تخاسیاهلا ژا ددعود لبق هتفه
 زا تماس و ما زا رالب نریلیم ۸ غلینب « تسا هدش هداد شیازونه هک اد دوخ
 «تجنابلخو ۰ زا دننرابع ملیفود
 اب دراد ار لوا لو اپنآ یرد رهرد «نیو ناجو هک عنافو و
 یزابه <یل تناجو اب یلوا رب
 نازوس و اب یمود رد و تسا
 ۱۲هعنسرد هی. ...«دداریم



 [ :یرون »رپ

 زا یکی تكشیب ۱۳۳۶ لاس
 یندشت شرمارفوناشعرد یاهلاس
 نیادد .دوبناربا دد ایئیس غیرات
 وای هتیلوا یاربامزوتک ورم لاس
 نوتکا ها «پوکسامنیسو بر ط
 رباس و دووبلاه تالوصحم بلقا

 لیکتادملف؛دننک هبهت یاهدوشک
 هرخالاب و دندربن هظحالب دهدم
 یهبرات ملیف ندمآرد _شیامتپ اپ
 ددزین ناربا <یورن ناروتناهو
 دارق یاهتسجرب دوش هد فیدر
 دوعوبخیراتردادرتا نیا هک تفاد
 یطود .دندوب هدراذک شیابن شرب
 ثداوح و مبافوتشلگ هک اس
 داد یور زوشک رد یمهم یفامنیس

 یاههنوکش نیتصن نامزبع ام هک
 تروصبزورون هتسجغ دپع ویراهب
 ناکنناوخ رظنپ یرصنعم هی ران
 ميناسريم دوخ زیره

 اتبسنیددورف لوا هبنش هم
 هادراپچ و ملیف شباب اب لایور
 ( ملی اناید ) لوصحم < تداوح
 (نامدآ) د (یمیطملم) كارتفاب
 ددملیف ةدننک دراونوچ ودشحاتنفا
 یاسهملین تفرگم یصت دوبب ناریا
 یاهروشک تالوصحمژا یفلتخم
 دوادکب شیامن شرسب نابچ

 - نیددوراا مهدفه _هبنشجنپ
 یاهلیت دوبتم _ةراتس (اداباد)
 نیا . تفک یلاگدنز دوردب تماص

 دوخ نامز ددهکفورمس ةدييرتم
 نی رتدنمرنه و نیرتکد رب زا یکی

 هدونن تکرشتچرب ملیف ۰ زا
 دمآدوجوبقطانهکشیاز|سپ و دوب
 ماگتهات و هشحراخ انس ءانحصزا
 درپیمرس دووبلاهدد شکر م

 زاغ-تشپبیدرامجنپ هبنش هم
 دوب امتیسداتس لاویتفزور نیلرا
 ةرکنک و لاتسب رکامنیسیراکمهب هک
 نیا دد.دیدرگ اپرب ناربا یلاسنیم

 ری اد«اقبرفا ةکنم و ملیئزور
 زین .دمیزورات و دندراذک شیابن
 دنچ یللمب هکنيا ات . تشاد همادا
 داتفا قیومتب اهملیق شیابن ًةهلاید
 زا اهملیف ریاس دشنیارب دارت و
 هداد شیامنتشهیدرا ۱۱خیدات
 دوش

 ربلم).تشپیدرا مهدهبنشکی
 یناریا دووشم ةشیپرله ( یمیلت
 ناخ دم امآ) یایمیق رد هک
 یزاب(نینوغباتپم هلجد سررع
 زا ( رینع ) .درک توف دوب هدون
 تف ریم امشب ین! ریابوبحم ناک راتس
 زا یاهنحصدنچ شک ما لبنان و
 یزاب اد«یرانصتبابوقبو ملیت
 .دوبهدرک

 تتشپبیدرا مهدزای هبنشود
 لاوبتسفیاهلیفلبند عورخ زا"

 مهدزبس زورات هک هوپ اهنیس هراتس
 دنچنیادد.تشاد همادا تشهپبدرا
 یاهدوشک زا ملیق نیدنچ رور

 هکد شهدراذگ اشات شرب هقلتخم

 «تساریدیلیخ ادرق» همهزا رتهب
 را رقنب وعدم هیلک هچوتدروم و دو
 ربتم) هموحرم توقتلمب . تقرگ
 یابملیف هیقب شیان ةلابند(یسیلست
 .داتفا نی وعتب رگب دراب لا وبتسف

 - تشهیدرا مهدفه هبتشکی
 اب لاویتسف یاهملیق_شیاس هلند
 نم و «ینقردنالاپو ملیق ود
 ژوراتودیدرکاغ] «متسه زاتاباک
 . تعاد همادا هام _نیه ممدزون
 زیر تعع ینب تن هو
 رپ دو دبلارلپ
 یرا رکتنآ ددهود هک شهدراذک شیابن

 .دوبدیدج يک یکی و
 - تشپیدرا متسب هبنشراهچ

 اب ناک یللملانی لاوبتسف نیمتشع
 هشیپرنهرفن ازههس بیرق تکرش
 ونایعا و نادرگ داکو داگنربخ و
 ۱۰۰ شیابن اب ناکرزب و فارفا
 ژاغآناهجدلتخم رونک ۰ زا ملیت

 نادوادعارآ و تواضق هجبت و دیدرک
 ملیف نیرتهب : هکدوب دارق نیدب
 «نادرم درنیدرمناوجو لاوبتسف
 نب رتهب. هسنارف دوشکت الوصحمزا
 لاس درم ةشیپ رله نیرتدنمرته و
 دد یزاب ةطساوب (یسیرترسنبسا)
 ارخص ددهربتزورو ملیق
 (داکادوبد) لاسنذ ةداتس نیرتهب
 < هداحنای ابو ملیف ردیزب ٌطساوب
 (ناذاکایلا) لاسنادرگ راک نیرتهب
 < تشهب رشد مایف هیهت ةطساوب

 لا تناموکد وهاتوک ملبفنیرتیب
 بابا لوصحم «هدشنک هدات»

 زا هک یلصفمٌژاترپد
 ارگن؟ مون یس اف یاملیفلاوبتف
 دب دوبهدش ابر ناربا ین امنیم
 بتدنمرته :هکد یدرکمولع»ببت

 و ( نامدآ ) ین

 ابچ» لاسملیفنیرتهب د (میهید)
 ادرک رک نیرتوب و «ثداوح ءاد
 خان (نابکیجاخلوماس) لام
 ارش 2باوج(یسیست)و (یتشیب)
 تسدب اد مود هچرد ناکشیپ رته
 . دنددوآ

 ازالک).رهت مهدزون هبنشود
 دوبله ناکشیپ رثه ناطلس (لبیک
 طب ادویزابقشع زا ردنایلاس زا سپ

 اددزاادصورسیب (رمابلبدیک) اب
 . درک

 ا یکی-دادرم متشه هبنشکب
 اب امنیس راک هزان ناکشیپ رنه
 ردیژاا هک (سیسن ارف ترباد)
 اتروخ < نیک یتشک رد شروشو
 ید تی نسدددوب تفاب یئارسپ
 .تفکتایحدوردپ یکلاس

 لود - دادرممهدزیس هممج

 دندش هتخانش یناریا هشيپرنهوهراتسو نادرگ راک نیرتهب نامدآ و میهید: نایکبجاخ لوماس
 1 هحنص



 تن وما اپ یناکر دادن
 ادعای رشیاهساا جا

 سابل تسامزآزه
 هبهت دا رظن تحت«,

 نامزد رک

 لیطع مزال تار ٩
 رباس هک دش ین شیب و

 داده تسپ
 ود ( نوید كبو)»

 یدنزرف _بحاس بوق
 هکرب ار شمات انا

 ودرک زاغآ <تشحو لغو یلانچ
 نیا ماتازا سپ هکدیناسد عالطاب
 و «بوکسامنیسو ملیف نیل وا ملیت
 .دوانگدهاوخ اغابت شرم

 یتسیاب او -رهم مود هبنشکی
 ملیف شیانظاحل زا یغیرات زورکی

 نیادد عالاب . تسناد نارا
 «پوکساینیسو یاهملیف مسلط زور
 هتسکشناریاردسک وامتیس طسوت
 نآب دننقالع مدرم یوزرآ و دخ
 تیاثجملیفنیا .تفابققحت تدوص
 لوصحم و تشادمان < کریس رد
 .دوب رنداو یناپک

 ناوخزاو7 ةشيبرنه (رشیفیدا) اب
 جاددزا یهوکشاب نتچ یط
 دن درک

 (نیخ طیج) -ریممتفه مچ
 اب هکر ناو یناپمکدیدج ةشييرتع
 تروش«تشپب قرش» مابفر» یزاب
 اب زورتیا بش هوب هتفای یلازسب
 یدادیرخ یکژاب هک یلیمرلا
 رتمولیک ۸ تعرس اب دوب هدرک
 اب تلف و هومن تکرحتماس رد
 تدش " درک مداصت یرگید لیبموتا
 اج(نیدزمیج) هکدوبیدحب مداصت
 .دش هتشک اجب

 یانیسسرپممودوتس هبتش
 بوکس امتیس ملیف نیتسن ناربا
 < درگ زبم ناروالدو مانباردوخ
 نیل وا یارییهک راک شیامنشرمسب
 جم ةدش شب یادصوراب
 :وکی نآ شیاب ی

 وهم مثش وتسی هی
 یلاقوقخی وات نیا ددهکبءزات ربخ
 ( كایدوم ناج) ترم ؛ دوس اپرب

 قباس رعوش و هلاس 4۱
 شید ماکنه هک دوب (رتکابنآ)
 .دوب هدیدرک ی بلق کس داچد یشارت
 ملیفرد رغا وانیادد(تایدوم ناج)

 .نلک ) ابءارمع «هنک اعم یقالخا
 .دوبهدرک تک ش(دروف

 (زدل وب دیب»).رهمموس هنشود

 دنتفر وک-ههب یلاریا تادنمرنف زا یتئیه

 شزرا اب شفن كينونکات ویدونسا
 زا دناهدوش داذکاو یو ةدهی
 دیژرویراددوخًدچ اهمیت دیزاب
 یاسد غیرات نیا رد هجیت رد و

 تففاومیوهیرظناب سکوق ینابک
 ملیف زا یشذدا اب لد و دندرک
 راذگا وواپاد«سوب ونا هاگتسباو
 . دنووش

 یاشتبسرذ]مهدراهچ هبنشهس

 شرمبب < دداربتفه یارب سوره
 نم رتشورف را ملیف نا .هراذگ هاست
 ددهک دوریمرامشب هتشلگ لاسرات 7
 .دشدا شین بش < 1 نارب منی

 رد یببجع او -یدمودهبنش
 بد داتفا نافتا هنارغ
 فا را كنم رن (نیسح تر ود)
 جاددزا (یدالوانی ام)ابیزغراتس اپ
 درک

 هرالاب ید مهدزونهبنشجنی
 ۱ رد

 ناهجنادرمنیرتدنتورغ)ا یکی اب
 روشک ناطلس(موسریثبد)سن رب هک

 ون ویلیمزا وتسا «وک ان ومو كچوک
 دزمان .دشابیم اند دوپتم یاه
 ده

 ملبق - ید مود و تین همج
 یاشیس رد«هقرخو» بوکس ات
 نیا؛دشهدزاذکشیاتضرمسلایود

 یاهسلیف نیرتهتجرزا یکی ملیق

 ب۷ هحفص

 ءامنیسرت|نیتسن زین و هقبرطنیا
 ارد افساهک دوبانو بوکس
 تیقوم اب دیاش ودپاپ هک روطن ۲

 .دیدرگن هجاوم
 یرولعامه.نیهبمجنپ هبنشونپ

 ملیف دوبهدادهدعو کر یانیسهک
 «یدرت نام رهثناهو بوکس امنپس
 نابج درشک هردنآ شیابن کار
 یضرعس پد رکپعزاف 7 خب رات نیمه
 توعد قیط .دراذگ موبع یاشابت
 درک لاقرفمبف لبق بشکی یلبق
 یوله"فرشا ترضحا الاو روضح
 هچوندروم الا یپ ودشهدادشیات
 .تفرگ ارت

 زاغآ - نیبمتشهوتسی هبنش
 : دوبامتچم هراتسٌلجم موس رود
 هک یصرصهبثراش لسا نیا یود
 ثیحرهذادتشادهحفص +۰ بیرق
 ریظمکناربا ردو لماک و عماج
 یادنیسرد بنشحیصودپسر پاچبدرب
 هلبم ناگدنناوخروضحاب لاتسیرک
 شعب <لادانداک یارجام» مای
 .دش هدراذک افاس

 اب - دنفسا مهدفه هم
 روشک ریزو ملع قاقآ ووتسدب
 قالخا فلاخمیالیفیدادم یاشاش
 ان ناکدوک یارب یتیرت و یمومع
 و دیدرگ عونسم لاس هدزناش نس
 بارم هشفلوم اهاتیسنابحاص

 یک درب ناله اباددوخ مال
 مو عالماب امتیس برج لیاقت
 مخاسرب

 عن
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 تراهک اتربور

 زایی ناوتیماژ ۱۳۳ (لاس
 نناربا یئامتبس یاهلاس نیرتب
 یک زبیاهلبنلاسنیا رد .تسناد
 ایتد فلتخم یاهیناپیک طسوت هک
 هتهاذگ ی یامن ضرب دوبهدش هیت
 یدادربملیفدیدج یاههقیرط ..دش
 ییوکس اینهسشپ ره هدرپهلمجتم
 زاهک یلاسودزا دعب نیرگسادیا»
 طسوت تفذگیم ابن۲ عارتغا
 یاهملیف و دیدرک هیهتاهابلیم
 رگا . دشهداد شیام زبن یکدزب
 دنهاب هتشاد دابب زیره ناکدنناوخ
 هلجم ۱۳۳۳ لاس یاههراش رد
 پوکسامتیس هرایردهک یتالاقم رد
 میدوبهدخرکدتم دوب هدش هنشاگن
 هتبرط نیا اهلاس زا دمی دیاش هک
 هناتخبشوخیل و دوش بای ناربادد
 راب نیاتفتیاب یاهامنیس نابحاص
 بصا رکنپ لویس دح الا رتدوز
 یاهملیتندومندراوو شیامن هاگتسد
 هتخذگ لاسودنداتفا پوکس الیم
 شیامن ضردسب پوکسامنبس ملیف ۷
 زا یکیزبن ۱۳۳۰لاسدش هتشاذک
 .دوبدهاوخ یلامنیس بوخ یاهلاس
 یاهامنیستشهبیهداهام لادمب_هتبلا
 ناتسباتاب فداصت هطساوب تهتباپ
 شیاشقیاسلایفادک اوه یمرگو
 وایاپهلیق و یرارکت یاهلیف
 لونشم موس و مود هچرد هبترم

 تفیاک یربگتنوم

 ۱۲۲: لاس یئامنیس رامآ

 یلابتین لصف دد, و دش دنهاوخ
 بوکس ابتیم یاهم " هدنیآ لاس

 یدوطب وداددنهاوخ شبا
 نابحاصنونک |مهزا تسا میاخ هک
 یلامتبستبافرهدام7!ددوخ اهامنیم
 یاهملیق ندیرخلوتشم و دنیامتیم
 دنشاپیم پوکس امنیس و كادزب

 رای نیلوا یارب هتخثک لاس
 < تشحو هفلحو پوکس ایئیس ملیف
 هجرت (كریس ددتباتج) مانب هک
 شعب سک امنیس طسوتدوب هدش

 متیس هلصافالب . دشهتشاذگ ش یاد
 لابود و انایدو یاىه و ناربا
 پوکسامنیس هدام آاردوخ یاهشلاس
 یامتیس زین رشاحلاحرد و دندومن
 رداق ربتلپورشو نارهت د زربلا

 .دنشابیمپوکسامنیسیاهملیف
 هاوخانءاوغ زین اهامنیسرباس هتبلا
 .دنها وخ پوکسامنیسهدرپ هیهتب تسد
 دز

 هکشيا یارب زیزهناکدنناوخ
 و نارهت یاهامنیس مضوب رتشیپ
 دنوش انشآ اهنآ هدنی] یاهملیف
 ته یصرف هصالع روس البذ
 + میلانیم

 رضاح لاح دد سک ویامنیس
 را راوناردارب فو رمسیاهین اینک اپ
 "لیوط داد رارق ستسیتدآ دنیانوب
 یاپملبت و هدودن دقمثم یتبلا
 یامتیسراصعتا رد قوف یاهبناییک
 ره د هتبلا.تساهتفرگ ارق سکد
 زا یدادقم سکد یاسنیس لاس
 روت ]ی اهین بک نیچتسدتالوصحم
 اهویدوتسا ریاسوناتلگنا كنار
 . دیابتیمدراو ار

 مدنی[ پوکساملیس یاملیفزا
 و(اناوت وزداق) ناوتیم ایم نیا
 یاشیس.دشرکد نم اد(یاهرفنیغاس)
 نیودلگ و رتم یتایبک اب زین ناریا
 زا هتبلا و دراو داد رارق ریام
 روطب زین اهیناییکر یاس تالوصحم

 زا دیاتیمدرا ین اهملیف نب
 - تیم و بوق یاههمانرب هلبج
 و ( زبسرگخا) انیس نیا بوکس
 نینیمهو (نک مک تاب رادبمتسود)

 ,نیرثه.اپلیف نیرت شورف رپ و نیرتهب -ناگشیپرنع نیرتب بحم
 نا ریا یئامنیس لاس نیرتهب - ۱۲۲۶ لاس یثامنیستالوحتب یهاگن

 هتوس)ر(یرامزود)بلاجیاملیت
 او [هاضهکدشابیم (

 یاس هتشابم دوجوم ناریادد »
 یک نایک یار لی

 نیتچیه داد دادرارق
 و پوکس ابنیس ملیت ۱۳ رادقم
 7 دد وهدوش یرادرخارسک و یناپک یلوسم

 دنباتیمدراو ارفلتعم یاهروشک
 اهآ زا یرکذ امتبا رد هک
 میام

 هتفرمیبور ۱۳۳ لاس رد
 ناب |یاهاملیسرد ملیف۳۲۹ دادست
 - نارهق - جات - تفراپ - زریلا
 لاتسیرک سک- لایور ساید
 هدادشیامن ایه م تایام - لبورتم
 نیل واروطبملیق۳و دادمت هکدخ
 و مودراب یارب ملبا ٩0 و هبنرم
 :هتشاذگ شیامت ضرعب .... موح
 ملیف ۱۳۹ دادع ملیف۳۴۲۹عوجمزا
 هءایسو دیفس ملیق ۱٩ ۰ ویگنرپابت
 رد هک ملی ۳۲۹ )ا , تسا هدوب
 ۱۳ا دش هداد شیامن هتشذکل اس
 بیترتب هکدوب نابج فلتعمروشک
 ۳۳ ایلیا -ملیف ۱۹۷ کیرما .زا
 ناتسلکنا - ملیق ۲۵ رصع - ملیق
 هیسود بلیف۱» ناریا - ملی
 ملیف۷ هعارف - ملیف۱+ یودوش
 ملیفچ ناتسودنه - ملیف  ناملآ

  ناتسپل یاهروشک و ملی ۲ نیاز
 هکیروطب, ملیفكی مادکر ه نیت

 روشکد وشیم دافتسم قوف دامآ زا
 مهزونهودراد ار لوا ماقماکیرما
 روشک باس یاهملیف هکتیا دوجواب
 تسدب ناریاد یرتشی دازاب اه

 ۸ هحفص-

 ورنوم نیلبرم
 : دراد ازلوا ماقم هناهددوآ
 لای ۱۳۳۳ لاسرداکی رما یاهملیف
 :روص رد, دوپ ملیف ۱۸۰ رب
 یقرت۱۹۷مقرب ۱۳۳ اس
 ,تسا

 :تعنصیارب ۱۳۲۳ (لاس
 لامپ دوبن یبوخلاس تاریا

 اکرمارپام نیودلکورتم
 «.زورسین یارچام <



 دوب لاس مایف نیرت شورف رب «رادمان نالسراربما#
 اکیرمايتينرآدنینوب يتاوگ

 تالوصع زا نام ردیزچسرو
 . الانیادوفگ

 «راوج لبنجود<ربولا  لوصمتبدباب باز ۰
 «یراک ملی رد هک دندوب تیر یاپگ

 هتیلا.دندوبهدومنتکرش --  ابورت نامرهق نله »۷
 رد زب «ریوکیراک» . رندادینابک برکس اچ ویو

 یدابز تیقفوم «ردارب تنه یارب سورع تفه» ملیق «زورسین یارجام» دوخیلاع رتا اکبر
 ایلنا روشک الو .تسا هتفرگ دارت درک بک ناکشییرتهنیرتدنمرتهزایکیورج . - تسا بد یخ

 لوصعما - تبال
 اعیرما ست هاو
 تامنیسلوصحم ,هفرغ -۶

 متسی نرق _یسکو ف یایگوگ

 ۷۸ -ملف ۲۲ اپ نیس " ۴ نبرد اف اهم ۱۳۳( لاس ما نیرت شورف یدارک ملف ؛:هبربارالیف ۳ قلارما یاس : 9 ناگیرک 10 - ملبف 45 زربلا نیس - ۲ . یامتیم - ۲ یک یامنیس - ۱
 ۳۱ - ملیق 4۷ نارهتامنیم - ه رد نارهت رد طقف ملا . دشاب و نر 5 هتشادرنالسراریما شورف هدوک 1۰ - ملیف (۳ علت انیس-4 اما ریز بت تناوت نونک ات یلبفناریارداتیس یدارکتملیف ه - هبن رهن واملبف  یشابیزر یتحارو شیامتءاگتسد . حاتتفا لوا زا هکلپ هدش بوصم
 اب هد ددایف یضعب نوچ اپ. تفهیارب سوره تفه ۰٩۱۱۰۰۰ یو لر در ۲۸ 2 ملی ۳۹ لاپورا تسا هدش هداد شان ملیف ۳۲۹ زا دن رابهبیترتب لاسشورق هکدارگتملیف -  هبن میل املیف . امیچ اهامنیس مامترد هکشيا اپ رییاهملفریاس . دوشیمهدادشیابن اب ور 0به تختباپ یاهامئیس رد مه زوته د یی رج هتشادشورفناموت نولبکی دردح

 ی یه 9۳ دشهداوشپامنهبترمنیلداارب یاب وو ره رد نمک هداوآ -۳ هدشهدواذک شیامتشرمب امنیسهم رد اند تلاسرتک) هاب
 یرارکت ملیفه  هبنرمنیلوا هدیدرکظوحلم هدنهدشپامن یامتیس ۳ رد لابورانیس تل هوق
 یرارگتملیف 4 - هبنرمنیاامایف  شیاسیاملیف عمج نیی هک یفالتخا تفیح یخ ها اس و جو دنا مر ۱ ور نامرهقناه - شیر «اراگاپ ود(ت ۸۲۱ لیورتم نیس لاو, دلوشیمده (۰4 اممج هک تسا 1 7 ۳9

 ۳۲- ملیف ۳و كايامانیس - ۱ د ریز رامآ وءدش هداد ی
 ۲6 - ملیق ۷۹ امه املیم ۷ ده یو تر مبهم تداوحهارراپچ - ٩
 یرارکت ملیفه - هنرمند ریناوبا - ۰

 تالوصسیزا ملیق۰ هادمن اش  فورحیترت اهاشیسرذ هدشداد
 یأه ویدوتسا طموت هک دلتخب :دوشیم جردایفلا

 دوب هدشهلپود یسرافب ینوکانوک ۲۹ - ملیف ۲۸ نارباامتیم ۱
 دشهدادشیادننارهتدد . یزارکت ملیق ۲ - وام ب هندش باختا ریز

 -4 هحفص-



 ۱۲۲۶ لاس رد ناریا تاگشیپ رنم یاییبایماک و ابتسکش
 یفاربا ناگشیپ رنه زا كيمادک هک دهدیم ناشن امشب ریاننیب ژاترپد نیا
 تیقفوماد یناسکهچ و هدش هجاوم تسکع اب هتشذگ لاس رد

 دناهتشگ وربور

 میظنت لماک تقد اب ژاترید نیا

 دشابیم هتشذگ لاس دد ینا

 تمتص یارب ۱۳۳۵ لا
 . دوبیسعت لاس » ناربا یامتیس

 یدبدیاپ اد یصل نیا تلع
 یکدزا و«نکش ربگ شواوه ؛ اهسلبف
 یموخو یلخاد تالوصحمزا مدرم
 : هدش هدادشبابن یجراع یاهلیا
 زا البذ هک هلاقم نیا رد . تسناد
 مینکبمیم-درذگیمناک دن اوخ ین
 ناریا رد انیس تیمشو زا ینالی
 و میهدب ربع ناکدناوغ تسدپ
 تسا نکسم هلاقم نیارد هکنبا اب
 ناگشیپ رله هب تبس یتادافتا
 رد دیاب دهم. دیآ لسب ینارها
 تسپ دافتنا ام فده هک تشادرظن
 یولج یاهنبآ هک تسشيا هکلب
 و دیو میداذگب زبزف ناکشیپرنه
 مینکس کملم نآ د۸ اد اهن آپوخ
 سلافتدئن اونم نآ هملاطم هلیسوپ هک
 اجآمفد رد و هدرک كارد ار دوخ
 هک دادن مهراظتناو دننک خوک
 ارز دییب شدب هلاقم نیازا یسگ
 ميهاوخبناریسکدب ام دا هچره
 بپ نه زا كيچيه میدادن لیمو
 دنوشرطاخ هدیچنر امزآ
 هتشذگب یرلغل

 هتفرسپیود ۱۳۳۵ لاس رد
 ددعمو هکدشهداد شیامن ملیق ۵
 هبتددعه و دوبیرتماپم ۳۵ نآ
 هتسدنیا نایمژاودوب یرتییلم
 «یداجو مانب دوبیگن دیک ریغا
 ناشت هتشذک لاس رد هک یئاپمایف
 شیامل غیوات بیترتهب دیدش هداد
 زا دنت رابع

 نالمرا ریماع۲ وتیارب -۱
 وباوخ -عاهجت رنایاپ -۳رادمان

 بشنیرخ آپ ردنب دزد
 وداجم هاریگ

 - ٩۱ نیطایشهتاخ -۱۰ حاودزا
 نیئوخ باتبم - ۱۲ قشه بورغ
 اههتخوس غامد ۱ سیسخ ۳
 فقرشونوخ - ۵

 هداد یرکذت دیاب  اجنیا رد

 دوش
 زا «تداوح ءاد راهچو ملی

 شرم ۱۳۲ هدنفسا ۲۹زود حب
 یناسودنرچو دش هدراذگ شیابن
 دخ هداد شیامت لاس نایاب زا لبق
 ظوحاملبتلاس راعآ رد ارت 7 ادل
 امن تدم کن اچت 7 زا یل ومیدرک
 راچاندوب ۱۳۳ ؛ لاس رد رتشینآ
 دن درکیمیژاب نآ رد کیناکشیپ رته
 یتسیابیم دامآ نیا ردكف نودب
 دن ریگرارق هنلاطم دروم

 یعیطع كلء اب
 :دد هک یمهمنآ

 دناهدرک تک ش ملی
 : زا دنترایع ناشیاپملیق شیاب
 دیتمج؛نامرآ ؛یعیطع ككلم رصان
 ولیاءالهش + نیدوم .ینابیش
 یودپم:ینمهدا)آ:ميویدناهج
 هوشن اد «ریتم

 صاخشانیادرفدرف مضو كني
 دارق هملاطم دروم لبق لاسرد اد
 .ميهدیم

 یعیطم كلم رصان
 ملیق طقق ۱۳۳۵ لاس دد

 :رثع نیازا <« تداوحءارراپچو

 نوچ ملیفكی نیمه ودعهداد شیاست
 دشتعاب : درکراک بوخ ناربترد

 رثه و امنیس عضو زا یرادومن و هدش

 یاهلاب تبند یمیطمكلممضو هک
 یآدرد نانچمه ودنکتیرییقت لبت
 یزاب هتبلا..د اب بوبح»ناگشیپرته
 دوبن بلاج نادنچقوف ملبفرد یو
 زا و هام تو هرم یخ
 ردودندرکلابقتسا شیلا دن داد
 هن و دشمک ی ربچ« واترهش ا هجیت
 هتفرسپیور. دیدرگ هفاضانآب یزیچ
 یتواقتیبلاسیو یارب هتشنک اس
 زا ۱۳۳۵ لاس ددهتبلا یلد دو
 ارسی)دغ دهاوخهتساک شتیوبحم

 اب هک هدرکیزاملیفسرد اربخا نامرآ
 اهن زا مادکچید » دتچ ینمیا
 .تسا هدمین رد بآ زا بوخ

 نامرآ
 شو لاسلباوارد نامرآ

 اهچو ملیفاربزدوب بوخداپسب
 نمحاوحتیاددوخ لر «تداوح هارد

 درم هشیپرته نیرتهب و درک ی زاب
 نوخو ملیفیلو دشهتخانشیناریا
 یاهژادنا ات اد وا تو «فرخو
 یاربیوهکدادناش و درک لزارتم
 رتهب و هدشنهدیرف ۲ تبثم یاهلو
 اد یفتم یاهپیت قیاس لثم تسا
 ور یلوا ملیق تیتقوم . دیاس اقیا
 هفک هکد شتهابیمود ملیق تسکش

 هحفص- ٩۰

 لدامت لاح دد وا تروش یوزارت
 نادنچنباسهب تیتشمشو و دنامب
 ۲ .دنکن یرییغت

 یينابيش دیشمج
 رد هنلاطم لاس دنچزا سپ

 رد ششوک لاس ود یکیو تبرما
 ملیف نیلدا ینابیش دیشمج ؛ناریآ
 مهدهدرک یزابنآ ردمه هک اددوخ
 ایارب و مانب,دوب هدرک ینادرک راک
 هک دزاذگ شیاسن شرسپ 6وت
 نیاژاودرک راکزور۱۰ هتفرمهپ ور
 شهاوغبانب شزور +لقاال زور
 تسادوب اینیسریدم بییحت وانت و

 ینخادرب وسابتفا نوچ « رتیارب>
 هدوب «باتف]رد یناکمو ملبق زا

 ناربج هک دید همطل مايفنبارثارم
 دهاوخن رسپم اهیدوز ناب نآ

 نیدوم
 ینادنمرنه ورج هراتس نیا

 لوبتدنهدب وایاد یلوره هک تسا
 كيچيهرد لصا نیمه یورو هنکیم
 افیا یبسانم لو یسراف یاهیئزا
 یاربملیف طنف هشنگل اس .درکن
 هطساوب هک دنداو ناشنوازا ار(وت
 هتخذگ ترپش یلکب : ملیق یدب
 هتخذگل اس داد تسدزا ار دوخ
 دوب لماکتسکعلاس نیروم یارب
 تسناوت مه رتاتت نس یود اریز
 دنکبسک یتیتقوم

 الهش
 هناخاشابت رد هکتیا اب الهخ

 ثاد شوغآ رد ار تیقنوم دهاش
 ملیف دد تکرخ هطساوپ_اذپسم
 و هدوخ یدایژ همطل <وتیارید
 تسدژااردوخ تیپ وبحمزا یرادقم
 رد شتیقفوم نیا دوجو اب, داد
 اوامشو «هظحل نیرخآ» سیپ
 میمرت یاهژدناات یموص ظاحلزا
 ناربجادواتسکشزایدادقمو درک



 ید < ناجرم»
 و دش دهاوخ شان

 ملا دلوصعم
 و درک دهاوخ یژاب او

 روا هرابرد تواشق تج ییمهب نیروم

 نالسرا ریما ملیف نیمه رد
 اد افق خرق لو یاهداتس « رادمان
 نامهزا وا یئابیز هکدرکیم یزاب
 بلج دوعب ادراظنا لوا تاظعل
 اد یسراف ناب ناهج هام . درک
 ید ادوا یاهفرحو دنادیین تسرد
 دندوبهدرکهلب ود نالسرا ما ملیف
 لابقتسا ددوم ملیف دوخ نوچ و
 اهجهام اذل تقرگ دارف
 ۱۳۳۵ لاس . درک بک یدایز
 و دوب یبوخ لاس ناهچمام یارب
 اد نزلدالد هکدش تعاب شترهش
 هب «تسا نیریخ یکدنزو ملیئرد
 - درو آكنچ

 میهبد
 ملیف سرد میهب> ۱۳۳ (لاسرد

 د«ردنب دژدو ۰ «اهجتد نابای»
 لاس . درک یزاب «ءارمکدنزرفو

 یناریا یاپسلیف لاوبتستدد اد وا
 هشیپرثهنبرثهب ۰ دندوب هدادناشا
 هبعوضوم نه و دش هخانش نز
 یناوارف كک وا ترهشو تیقفوم
 ورستبدزمو مایقوم هک و درک
 دن هوبنبلاج دایز «ءارمکدم زرف و
 نیمز یلکب اد وا دوب نکس و
 , دشنرپ

 درنهو دادمتسا اب نژ میچید
 یبسانم لر هجنانچ و تسا یدنم
 !رنآ تداهم لامک اب « هروآكنچب
 رهدد هکنيا اب و درک دهاوخ افیا
 تشادن یک دزب دی لد قوفملیف هم
 هتخذگترهق هکدش ققرم ادبمم
 ود اب . دنکظفح نانچمه اد دوخ
 لاس ۰ بناوج هیلک نتفرکر ظن
 دوب یبوخلاس میهید یارب هتشذگ
 . دش وا بیعت یتسکشو

 هدازا
 ملی ود اب ناوج نت نیا

 ]و و «اهجتر نایای»
 و دومن بسک یترهش هتشذکلاسرد

 ۱ هحفص-

 ینادنچرثهملی دنیاژا كیچبهرد
 ایکررب تیققومادلدوب هدادن حرخب
 مه دایزلاحنیعرد و دشت شییعت
 رردنامتبانششو هکلب تفرن بع
 یزاپیدیدچ ملیف درو ًاربخا نرچ
 لا یعآ لاس رد و تسا هدرکت
 + داد دنهارهن ناشن وازا یاهزان
 ناگداتس زا یکی اد وا ناوتیم
 . تسنادناریا «هتشزاب»

 .دیجم
 فالخرب < لایخد باوح و ملیف

 نوچ دندرکیم رکف هک مدرع روصت
 + دنکیم یاب نا دد ینسحم دیچم
 + تسارو]هدنخو یدمک امتح سپ
 روطن [ودرگت !دیپیدایز تیقفوم
 رارقلابتسا دروم دیاشو دیاپ هک
 یشورف رادقمنامهاپ اذپمع تفردد
 هگدوب نیا یبایماک مدع نیا تله دون ككهتسا ردوخ جراخم درد هک
 هبنچزا شیپ ملیف ینف یاههبج هب



 رد . دندوب هداد تیمها نآ یرله
 طظاحل زا «لایغ و باوخ»

 صقنیب وبوخ ملیفکی ًابیرقن یلف
 نافساتم یلو دوب هدمآرو پا
 روآءدنخداپز دبحم یاهبتاپ كن
 یکدنژو مانیدیچمدیدجملف . دوبل
 لاسا ذورون زا 6 تسا نیربش
 ده هخاوت_هدراذگ بابت شرم
 جیات هراب رد ناوتید"الاحژا یلو
 هص زد دص بن شبی نآ
 «س؟ یروط نامه ارز درک
 و هنکی اب یدیگدیایدیجم مبتذگ
 بمانم نادنچ مارد یاهل یارب

 فا زا دیجمیارب هتشدک لاس.تسیت
 تاشیانن نوچ دوب یبوخلاس يلک

 تیم يکسدب یراق
 یودهم

 یدهم تقریمروصت هکنيا ای
 بلج دوعب ار مدرم راظنا دناوتب

 باسحیب و نیگنس یژاب یلو دیاش
 پورفو و« ردنبدزدو ملیق ودرددآ
 بآرب شقن اد دوصت نیا «قشع
 ندنایاسنیایبیلوا ملبترد . درک

 بیت یو + كات رطع یجتاچاق كب
 ءدرکم جم او ناوج قوی

 زایرکالصا هک معیمود ددو دوب
 لاسهبیت وه - دریب تستاوتا شیپ
 لاسیاب یودهم یارب ۳۹
 ملیت رد هجنانچ و تسناد تسکش
 -وصع ویدوتسا لوصحم دوخ دیدج
 هدرپپ شیپ زا یراکدناوتن مهینالط
 تسکشالماک هتیپرثمكي اروا دیاب
 . دووآباسعب هدروخ

 رینع
 ربءرالع «ردشبدزدو ملیثرد

 ۱ روشناد
 یزابیناوجرتخد + میهیدو یودهم
 | و یلایز هک «ربتمو مانب درکیم
 ملیف شیانزا لبق یتحوا توارط
 هلیسوب و هدرکاد راظنابلج مه
 هرایرد . دوب هدع فوررس دیارچ
 نیارب یوقنظ مه دیدج هراتسنیا
 درک دهاوخ بسکیتینوم هک دوب
 «ردشبدزدو ملیف نوچ ه افساتم اما
 ددالصا مهنآزادبو دوب فرخرم
 ورج مهوا اذل « هرکنیزاب یملیق
 ردش «ناگتفدو

 یاسهلیت . ددوآ لب یحیحم
 یار «قشع یتسوو «راسرشو
 ملیق ودندرکب کی دایز ترپشوا
 ۱ یلکب اد اه هتشر «سرطنیهاشو
 دراوواب یمگحم تبرضو درک هبنی

 ملیت كیطتق هتخذگلاسدد - دروآ
 دندادناش دازا اد «بشنیرعآ>
 یورودشهجاوم تسکشاب مین آهک
 اد یکشیپرته روتناد_لصا نیبه
 درک رگید و تشاذگ راک و دیسوپ
 «بتنب رخآ و مليقتشکن اهراکتبا
 «یوط نیهاش» زا یشان تسکش
 یارب ۱۳۳۵ لاسو درک یدتت ار
 ایا . دون یصت لاس دوشناد
 مهزاسب یو هک تسا هدع هدیتخ
 تکرش یدیدج ملبفرد دداد لایخ
 راهظادیاب دعاب روطتیارکا ودنک
 عضو دناوتبیو هک درک را ودپما
 یتدمزا سپ وهدوبنتمرم اددوخ
 تبتفومدهاشرکبدراب لقاال تسکع
 .دشک شوغآ رد اریایماک و

 بّقوف ناکشیپرثه رب ءوالع
 یتشهب هلجنم یرگیدهدع «رکذلا
 + یماپخ غورف + نموس ؛یوریس
 فیلتعم یاهملبت ردزب ابن روس
 .مشداهنآنایمزا هکدندرک تکرخ
 مه یبک هکلب درکنیرییقت یتشیب
 ملیف اب زین سوریس , تفد بقج
 زاید تناوئت «فرشونوخ و

  نامگاکیناپس عورف.دربب شی
 درب در ی ایماک میس ملاعردتف ریم
 هک مه نسوس .دروخ تسکش ؛دوش
 اهم زاچان .درادنیره الما
 .دناوتبدیاش هک دروآیور یرگیع
 روصلع, دنک تمرم اد دوخ مضو
 دو باوخ > ملیف ود رد ؛ این ره
 یتربش «فرشد نوخو و «لابخ
 اد یدیک یاد نچ د درک اپ

 هکنآ لاح دوبنیربخ لبق لاس رد
 دنچدد ۱۳۳۳ لاس ردرفن دنچنیا
 .دندوب هدرک تکر ش ملیت

 دادرکدت دیاب زاب هنناخ رد
 هلاقم نیا جرد ذا ام دوصتم هک

 هتخذگ لا باص هب یکدیسر
 اب هک دشابیم یناربا ناکشیپرتع
 دوخهدشی 7 لاس همانرپ ؛ نآپ هجوت
 یرتحبص لوصا د هباب یود اد
 یماکان و تسکشاب ات دن زاس داوتسا

 دنوشن هچاوم

 رابخا هلابند

 ارها
 «ویدادول» یر یلاپک

 "7و ندرک ضرق یارب دشروبجم
 و «سیلاو لاه» اب هک «كربکا
 غلم + دراد تارتک «نیو ناج»
 زا نیا .دزادرپب دال ۰
 و تساوازا یرادربهرهب نح طقف
 زا هسیدصدیاب رک ذلاقوف ینابسک
 و نیو ناچ هب زین اد سلاخ دوس
 یفرطزاودیان هیدات سیلاو لاه
 دوعب زین رالد رازه دسکی غلبع
 + هداد یزاس راک « كربک تین[ و
 اب امهلجم ناک داوخ هک «اتبن[>
 رد نالا ۰ هنراد لماک ینانشآیو
 ۱دبابانرهاوج ی مکح دوریلام
 .دنکیم یمس یناپیکر ه و هدرک ادیب
 دوخ یاهلینرد یاب یارب اد دا

 ۱۲ هحنص

 و
 ملیف رد < وبداد . ول . كر رآ»
 لداهداتسلد «تبدب ازاتک زاب»
 اد وریگ ملیت او

 ؟ربخهچ«راکسا» زا
 هک ایسنا درک راک هبداست)

 راکسا زپاوج ناگدنرب نییعن رد
 تربلد) + هراد یهجوت لباف ذوفن
 یارب لاسناد رک راک نی رتهب !ر(نام
 یفرمم (یترام) ملیف ینادرگ راک
 ندربیارب اد ریز یاهملیفوهدون
 + دود دیدناکملبف .نیرتپب هزیاج
 .تشپب قرش. كن كيپ ون رب اررتسم
 زیاوجايس هرعص رد هربت زور
 .دیهبشینی یدام ۲ ۰ زور راکسا
 رد ام نوچ و دش دهاوخ شخپ ام
 ميهاوغالعا !رناک دن رب دم هراش
 اعتا هکدشدهاوخ مولس ؛ درک
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 توهلاک یدود
 ۵و۷ یو

 - وداشح اد(نویلاکیدود)
 رد < تشک زابیب هناغدورو ملبق
 ءژورمایو .دیءدید لاپوریمتیم
 یاپلیف هتسجرب ناکشیپرته زا
 دشابیم < سوم یلامک یفامریف
 ییتارق ) مسا تحت ( یدود)
 توام متشهرد(نواکكم یتومیت
 «سلجت ]سول و رهشرع ۱۹ ۲۲لاس
 ناهجب مچ «اب ربا > تالابازا
 اب اروا تشادتلیم چیهو دوشک
 ۱ دنک اد ( سیفارف)

 یرور)تالیمحتنابایذا سپ
 «:یراکی» فیرش لفشب (نوهلاک
 رهش یاهنابایخ بلغا و تخادرپ
 اتلفغ و تشاذگ ابریذ ادیب ریلاک
 یی كنفت هدع دنچ تقرس تلم]

 مانتازا سیو دشموکحم سبح هام
 مس ب نارگراک درج تدمنیا
 نکیلو دیدرک مادختسا كنسلافز
 و اسربف تفاط رایسب لنش نوج
 اهر ارنآ ( یرود ) دوبیلکشم
 لد !دشانیم شورف طیلبو هتخاس
 تفاطزین رابنا (یرود )ابسوه
 هب یرگید لنغ لابندب و ءدرواپن
 واکن درک مارب تبقاعو داتفاوپاکت
 نیازا یلوپو تخادرپ یشحویاه
 نویماکكب دنا رودرو]تسدپءاز
 شاسرارما لفع نیاپ اهتدم ۱ دش
 شناتسود زا یکی اقافتاو دوبنیم
 و دوشهشیپ رتههک درک داهنشیپیوب
 ( یدور) . دیاض تک رش اهلیفرد
 دوب فلاعم عوضوم نیا اب ادتبا
 ۰ دون تقفاوم لثش نیااپ و داد هدیتهريفت یلکب دمب یکدنا نکیل
 اد دووبلاه ءار روظنم نا یارب

 گشیپرته |
 اب اتلفغ اجآ دو تقرک شییرد
 دروخرب دوپشم شیره (دلنلآ )
 وبس) شرسیب ادوا ( دل )و درک
 زین (وبس) و دوش یفرمم (لوداک
 یناسکی اد ( نوپلاک یدود )
 و ددوآ < متسی نرفیکوف و
 دوش( كوتآرلیراد) یاآ میدقت

 ءزوم ملیفدد شیهملد نیلوا
 اهزیچ یضپ » یدک و لاکی
 ۱۹:4 لاسلوصحم < نارسبیارب
 كبماشو ردمیفناماتازادسب درب
 یساسحلر< زابرسكب یارب هبنع
 نایمددیدایژ ترهشوتفرک ءدهم
 تسدپ < + فیرظوفیطلو یتج
 دروآ

 نی رتشزدااب و نیرت دوهشمژا
 ال . ناسچ ویتسیاب یو یاهملیف
 خرسهاخ» (۱۹6۰) < كدرب
 (۱4]) «نش» ۰ (۱۹۷)
 < كاصاموست یارب طباب كي و

 شیام زا هم ارم» )۱۹۰۰( 
 یگنهآ> (۱۹۰۱ )«نک تاقالم
 هنوگچ ( ۱۱۵۲) 6 نم بفرد
 «درک جاودزایرت ویلیماپ ناوتیم
 رحسو میفرد درب مانا» (۱۹۰4)
 دریاپزابهارمه < وروک و سرد هاک
 < هرز نیژربت > ملیفددو (یرل
 یاهشفن لساک یکی داب هارمه
 ملاعترهشو تفرگ هدبج ادلوا
 (نوبلاکیرور).دروآتسدبیریگ
 ۱۹6۸ لاسدم ( ندداب ان )اپ
 رگیدکی اب و تسا هدرک جاددزا
 - یم اریهدوس7و هفرم یکدنز
 یاهسلیف نیرت دیدج زا دننارتک
 < ناراکبارخ و دیاب یویلامرهت
 بوخ تالوصحم ژاهک دربمسا اد
 ریخا لاس رد لاس دوبن وب ینابمک
 تکاب نآ)اب ( یدور) و دشابیم
 ملیف ۰ تسا یزابه ابیز هراتس
 یوزا ار«تشک زابیب هناغدورو
 قاضتاب ادوا زبتیدوزب دسیدید
 (لجیمنو مک ) و (ترلاک نیدوک)
 نیمزرس» یگنرویبامرهق ملیفرد
 دیهاوخ نیس نامهرد< ناداکییت

 رهش رد لبت لاسکی و لهچ
 (نید)رهشرد ؛ اپودا لپلپ و لک
 + یلاورهش ۰ یقیسوءو قشعرهش
 شلحاس بوت ادیاببز حاوما هکی ره
 مدق یرتخد + دزاسبع بوطرم او
 ار شان . اهن دوجو ٌةمرمب
 مدعی هک نداهن (یلریک كيودم)
 نشخ مان نیا دوویلاه نانادرگراک
 هباروا و دندیدنسپ هت ار یتاملآ
 دنتعاس لیدیت (رامال یده)
 زا مات لاسکی و لیچ هک دبنکت وواپ
 درنگبمیشب رطازانطةراتس نیانس
 و طاشن و توارسط زونه اذپمم
 مادناوهدرک ظفح اد شیوخ یناوج
 هب ذود و دراد اد ناوج نارتخد
 . ددرگیمرتاب رلد ورتابیز زین زوژ

 ربماوتمما زود (دامال یده)
 انکی نابینا رد ۱۹۱۵ لاس
 «سوارتشاو هکیباجنابهرد ؛بوتاد
 یاهسلا و نی تابیزیشب رطازاکنمآ
 ناهجبمشج» دوب هتخاس ار شیوخ
 یلافوفنامزنامهددتسردو دوش
 ثلود و هوب امرفکح اپورا د»
 . دیگنچیم ناملآرانک رد شیرطا

 :دشكرزب مک (:امال یده)
 هکشیانودب.تالیمحت نایایا دم
 یرهوش دشاب هاگآشیوخ ةدنپآ
 نادنمتورتزا یکی شرهوشدرکرابتخا
 (نامسبذ) هکبزهد دوب شیرطا
 وا زا یشیرطا فور نادرگراک
 تسهت لرشاءدنب مین رددو اضافت
 (دامالیده)نابز دریکپ هدیعب اد
 ۱ هوبهدمآهب

 تشنادینا یلاحشوخ تدشزا
 نیدب ؛ دیوگی هچ نادرگراک نآب

 شب و اهنت هک یگشیرثههب
 رد /( رامال یده) . دش لات دوب
 شت رهشود رک زاب شب رطاملیفدنج
 هراس ایورا رسارس رد
 فرط نآ رد هک دوویلام ناسانخ
 پوکسلت یاهاگتسدتشب سون بقا
 رظن اب ارناهج ناکراتسو هتشت
 نایگان ۰ دننکیم هاگن یرادیرخ
 نیا یوسب اد دوخ یاه تیرود
 دندناخرچ یشیرطا زانط ةراتح

 ون لاس كيربت
 ضرع ككيربت ادنیسهراتس هلجم مرتعم ناکدنناوغب ارون لاس

 روگلک اضرمالغ - تاهوبطمهدتیابن - ناداب7 , منکیم

 ۱۳ هحفص-

 ردامال یده
۳۱۶۵۷ 

 < تنوباداپ و یناپک ناک دنیامل
 دوو دندرکیتسشیپنارگیدپ ز
 دارت (دامالیده) اب «نید» رهش
 :دتغاس دقشقداد

 لد (یدع) هکی ملیف تتسعن
 مان «یتاسآننیو تگاد اد لوا
 شقن یو ملیف نیا ژا دم . تشاد
 افیا ۱۸« دیفسشک راب و ملیف تسخن
 دد:درگب سک یناهج ترهشو دوم
 دوخررثه (دامالیدم) ملیف ود نيا
 نآ زا دمب, دادناش نابچاشابش ار
 د < ءیزجلا > و «ءاد داهچ»
 یزاب ار« تفصودو و < بیجع نز»
 رد , تشک ریگملاع شترپشو دم
 ناهگان (یده) هکدوب نامز نیمه

 یلاکدنزیابارم مامنزا دش هچوتم

 زتیرف)شا وارهوش . درادمک یقشع
 میهدن ناترسدردو تغادمان (لدنام
 (ددالناج)و (یکرامنج)اببیترتب
 قالطو درک حاودزا (رفاتسادت) و
 لیس) هک ت شلگن یدنچ + تفرگ
 رهاش < هلبادو لد (لیمود . ب
 نوساسومیقرد |» یتیطلفمناخ
 و دراذگاو وا هدوب < هلیلد و
 یلامن رته(رچیمرونکب و)اب (یده)
 ًةسوساج > ملی . هومن رایسب
 بوه بوب _قاقناب < نم بوبعم
 یامنیع رد دیناوتیم نونکا اد
 .دینک هظحالمیابه

 و « لک و قشاع (رامال یدهز
 تصرف تقوره ؛تسا كیزکمروشک
 ٍشرهوشو < رند شرتخد تسددنک
 زا و دریگیم ار < رفاتادت >
 ریزارس كيركم بوصب اینا

 :(دامالیده) ... دوش
 . تسا كيزکم



 ولتساک وا
 مات هو عالم
 یدیک شیب رنه ( واتساکول )

 اب تاقالم و ملیف هک امتیس ناهج
 سکر یانیسرد ادوا < دیک تیپاک
 و تسود فالخ رب دنهدیمشیامن
 رد هک (توبآ دوب ) دوخ راکمه
 تشادن یانالع و یقرت لیصحت
 هکیروطیدوب نآ هب دننقالع رایب
 شتالیصحت ماعتا زا دمبهلسال الپ
 تخوم آر« زبارل و ءاگشاد ةرود
 سیئول ) مان تحت ( رلتساکوا )
 ۱۹۰۸ لاسی رام مششرد( وای رک
 لاسماات و درادلک دوج و هصرمب یاب
 - درذگیم شنسزا لاسعم

 نادود یطرد ( ولتساک ول )
 و نادادنرط زا یکی شا هسردم
 شزرد سرقاپ و رب ناهاوخاوه
 تشادمیصت هک دوبسکو ب اصومخ
 و نونف شنالبصحت نایاپ زا سپ
 ردودریک ارف ییژب نآ دومد
 «نوسرتاپو شیلصا نطومتاقباسم
 و یاد تک رخ یسرچوبن تلایازا
 لابندسب . دوش للان ناءرهق بقلپ

 هیت ار شالیحت ۰ دزدآ نپا
 سکوب نتفرگارفیو هدراذک مابت
 یشیامز آب اس تب وات تغادرپ
 و دید بیسآ شتروصورع تدشب

 ناتسرامس رد اهندم و دشحورچم
 ۱ تقرگ زارق هجلاعم تحت

 شکتسد « یدوپهب دا سپ
 1 تشاذگ راتگ هدنیموپ اد سک وب
 بلا یلفشیوپاکتب دبب تسمنآ زا
 نوچودراذگ اپ ریز اراکیرما طاقت
 هلی رد تشاد هرتسمو خوش یمبط
 ناونب < یسرجوین و هناخافابت
 افتادم ادهتساودشقا هشیپ رثع
 (توبآدوب) هکدوب ناکم نیهدد
 دیسوش رطاخب یرکق !روقو دیدار
 جورکب وا فابک اب دناوت یم هک
 تاشیامل و هدروآ دوجوب یدک

 یور . دنیاسن ارجا یووآ
 سید اب اد دوخ رکف میصت نیا
 ددوماافنا دان نایمرد هناخاشامت
 بیترتنیدب و تفرگ دارق هجوت
 < ولتساکول و تیثورمو ترهش
 . دیسزملاع طاقت یصقاب

 رد یتاشیامن هک دیشکن یلوط
 «یدددرب» ددو در ارجا ریداد
 درگ اشادتشرمیب یکیمک یاهسیپ
 مادختسا «لاسدوبت وب و یناپیک ردو
 (توب آدوب) اب شیلبفنیتسن , دش
 مان < ریسمرک ی حاوت رد بشکیو
 یدک هتسچرب یاهملیفزا هک تشاد
 اب( ولتساک ول ) دیدرکیم بوم

 یاغوغ ته نیطایشو مایفردیزاب
 ناهجطاقت ریاسواکی رم رد یدایز

 اب و تخادنا هارب ناریا نیتچمه
 یاپسایت تسعن شمقت ود یاقیا
 رتسم و لیکج رتکد اب تاقالم و
 توبآ دوب ترقاس دو < دیاع
 ژایکی< خیرم ءرگ هب ولتساو لو

 یدسک ناکشیپ رنه نیرتک درب
 یاهملین رد , دخ هتخانش دووبلام
 زاضتفایارپ > و <یلرمات درمو

 <یلاب ددیوربن رد ور ناتسرید
 یاهیراکنیریش و هزماب تاک ح اب
 اردوخ هنشلگ ترهش شد وخب ستخم

 «نادرونهوک و مایف.دو زقارب رب
 جدز نبا یارب یتیقموم هنافسا

 اتسپمم درواین تسدب دشم رته
 یکتد ملیفرد یزاباب ( ولتساکول)
 تسکش « زیمآ رحم یاییول و
 درک ناربج اددوخ قباص

 ۱۹۳۵ لاسرد/( ولتساکول )

 ( واتس نآ ) « موسوم ینذ اب
 تشذگ زا ی نولک او دوس جا ودزا
 رگیدکیاب زوتهخی واتنآ زا لاس ۲

 دنزرفهس ( رل )و دننکیم یکدنز
 اثیتسب رک ءایشب رتاب-لو راک یاهمانب
 تاقالمو شدیدج لی . درادیوزآ
 وا هک ابیم «نوتسیک یاهسبلیا
 ٍتهاس ود ( توب۲ دوب ) اب رگید
 + دنکیمرب هدوز هدنعژا اراش

 ریش نیدک ( توبآ دوی )
 نونک|هکار «لاسدویت وی»ینایک
 نتییاک اب تافالمو ملیفرد دیناوتیم
 تحتدیتیپ سکو یامتیسرد «هیک
 ام ودرد(توب ۲مایلبو) مان
 زا «كیتالت[» رسهشرد ۱۸۵۵
 و دمآ ایدب «یسرجوب > تلایا
 شفبرسش نس زا لاس ٩۱ نوتکا
 ۱ درقکیم

 .دندوب اب تاریستیاسشنیدلاو
 اهل هک (دوب) دنتشاد لیمیلبج و
 دشيم بوم هداوناخ نیا دنژرف
 رب نکبل دریک شیپود اد لفخ به
 نآ ددک (دوب) اهن دوصت فالخ
 ناوئان و فیض دایسیاهثج نامز
 - دیدرگ مورحم لتشنیازا تشاد
 راک تاریسرد هکنتیارب هوالع شردپ
 تیتالنآ ددیمازسپ ترهشو درکیم
 زپن هیموپ همانزوركي ربغم تخاد
 و دیاپ هکر وطن تسناوتین و دوب

 دیات تبظاوم شدنژرقزا دیاش
 (ترب آدوب )تالیصحت لصانیا یور
 یربس یزود هلابش هسردم كي رد
 یئابد» یورین رد داچان و دیدرگ
 (دوب) درب راکب ناولم ناو
 هداد افتسا ودشدرملد لیعنبا زا
 تخادرشورف راک یاهزاشمددو
 دوبن وا لیمووذباطمزب لنشنیا
 تمدخ اجنآ رد یهامدنجو

 "الرا درب ارتهالک
 -۱۴هحفص +

 توبآ وب
۲ 8۷۰ 

 ادشراک مزاول وهبنانازو رکب اتلفغ

 + دومن دایتخا رارفو هتشادرپ

 رد ها ات دوب رکیپ اهتدم
 زادمقودنص ناونبیا «تاخاشات
 رایسبشراک نوچو دیدرک مادغتسا
 قآتلرگمیصت دوب ناسآ ودداس
 هناغاشامت نییه رد دنکنامر اد
 هدیدادوا (ولتساک ول )زوردب هگدوب
 [ولتساکول) .دندهانشآ رگیدکباب و
 رته ه اغاشاستنیارد زی شدوخ هک
 ٍشفنیاقبا یارب اد (دوب) دوب هشیپ
 دیشکت یلوطودرک باعتنا شلباقم
 .فرط اهن[ یدیک ی اههمانشیابت هک
 بسک ی رامشی ناهارغارهو نا راد
 .دنتخادن ها رب یداپ زیادصو رسودومن

 عیرکیافناب هکدوب نامرنیمزا
 نبازایپ . دنداد لیکعت اركییک
 وب هدقوا تیقورسم تفای هک شاسودما رده (توب آدوب) تبققوم
 درکارجا دیدار رد .دنچ یناعبان
 جدا قوتس ابا جا یودزرپ و اردو
 تروشزادمب . دن هشمادختسا یفازک

 هار 6 یودورپ و رد

 !لاسدوینوپ »

 دزاس دقنتم
 < ربسعرک یحاون ددبشکب » (توبآ
 دازابب ۱٩ 4 ۰ لاسردهک تشادمان

 ملبف , دیدرسک لاسرا ناج یام
 .«نیتشکنارفاب تاقالىو وا یدب
 یاهملیقیرس زاغآ هک شبمهدیمان
 ملیفنیا دد , درب < ... ابتفالمو
 یسیص راکمه قاغناب (توبآدوب)
 فرم یاههتحص (ولتساکول) شا
 هدنخ و كيدک تاکرحاب از تانسرت و
 یلدید میف كب تروسپ دوخ روآ
 ملیف , دندوب هدروآ دد باج و

 ((تسیک رصتم) «تناح
 بوسحم(ثوب دوب) هتسجربدانآ زا
 رعساییولو یدیک ملیفو درتیم
 حدز نیا یگند ملیفبلوا «زیمآ
 هتشذگل اس کت سامنیس ملاع كببک

 هدر | گی یامت ترس یمقومپ
 ۱۹۱۸ لاس دد (توب آدوب) , دش
 دود جاودزا(تاربیتب) منب یتزای
 رس یواب هک تسلاس ۳۸ نونکا و
 د(دوب) یاهنانب كدوکودو دربیم
 وایاملیفنب رخآ زا .دراد (یکیو)
 <نوتسیکی اه سیل اب تاتالمو یتیا
 ملیف نیرسخآ هتل هک درپمات اد
 1 شام اهنانالم یرسنیآ
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 سم بس سس

 19 1101 ۵۵۵۵ رادکتفت ٩هبس

 تستادین رک هودادیم ماجنا «یزای
 دهاوخروبجممه شدوخ یژور هک
 نییدودلباقهرد ارلاما نیا ااو

 ۱ دهد ماجنا یدادربملیف یدایزهدعیارب قورعس هژوس نبا
 یای او دوغ دنکیم یمس هک تسا تروش هب اد امود ددناسکلا دوخ یناک راتسزا نوسناس نووبا و دروآرابپ ناوارق و بآو نان

 رب ولو انیج و ندولایفوس
 لدملننیادد یو .دناسربمیلاما و
 ود یدیلو

 دیناسر یدپا
 رادگتفت سناتساد تیجدنیسیب

 نسکود مود نرف مود هی
 منص هک مه یمق

 هدش عارتعا سانکسا و ناذا
 فیفخهاشداپ رظن ردا رهن رف هام رهو هدشراکب .تسد ًاروا «۱بلط

 شهاجش یاففرونابنترادیل و دنک
 رطغب اردوخناجتعتو جات رطاخب
 یثتخ اریوزیاههن ودنزادنایم
 دین یم

 یناکشیپرنهزامه «یدرجوتیج»

 :دندش یاهزوسیب داتفرک هک مقوم
 ناتساد یور زا یبلیف دقب تسد
 داک و دندرک هیون «دادکنفت هسو
 كي یروشک ره رد هک یسر یلاجب
 نیدود یولج ملیف نیا زا هخن
 یگشیپرنههلاسیسهدودرد هک تسا یسهاگ و دوب كيبکیهاک . تفر
 .تسا هدرگ افپا اد یلر همه دوخ ظنح رطاخب هک دندوبیعاجش یاههیلاوش «رادگنف هس یلو لاکیزوم مع یهاگد یدژارت

 یخرب و یمودنا رادرسشقن رد یهاگ دندیگنجیم هسنارق تخت و جات ِ
 ملیبالنم یهاگو شیشک تافدا . اتینویوبدوتسا و سیداپدد مقاد اه رو چتماص نامزرد

 هنارفراب ردعاجشهیلاوشكیشق رد". دنداد مهتسپ تسدمررد «سون . یودزادبنیدنچ « هسشارفرد هچو
 نایم یدایز تروش و دوشیمرهاظ " ناتسادنیایورزا یگترهخسن كيو .. یعقومو دشهیهت ملیق ناتساد نيا
 «ژهداداهیاپودا  یناگشیپرتهدندروآ دوجوبروپشم اب ۰ هشعارتخاقلمان هاگتسو هک
 فور شیپ رته «لیددوب» زا« دننکیم یزاب ملننیارد هک دادن هسملف رگیدراب نیدنچ

 «نایناتدادو ینیب نآ یاهبلاوش
 <«سیمادآ و و یزوتدوب>««زوت[»
 هداهنتسدژا ار دوخ یک اتزونم
 مهدعب نرق دنچ ان دورین دوصتر
 ۹ ۸ , دهدب تسدزا او دوخ توارط

 رکون «هشنالپدشقن هسنارف كینک ینبلتیاناکشیپرتهنیرتدنمرنهنیب .. لکیذومهعنابن ۲زایکی . دشیهت ی روی رو امود ردناسکلا
 نما , هداد اد ناناتراد قسا میم د هناهدخباقعا یرسنارفو . ندهد یتيد ناددارپ ساک دوب رند طاق راس لثم « ناریا
 نیرو دریا رب ترم له زمان نرت فریده ناف جم نر اما تاروپم یک
 یاهملیل زا اریذ درادن نرسناسنووسیا - ( نایناتداد ) 1 و ميريگب تسدب. ملق مه زاب هک
 یتدوسرد دناهدادناش مکیلیغوا .. گدرچ ونبج - ( رتتیوود یدیل ) نر روي :یدب یزچدا هدایت
 ناگشیبره نیرتبوبعمزا یکی هک. (اج) سد (لدوم) تم + یلک نجودشهیهت شیب درمنیا هک لگد یاب ردقنیه
 .تسا یودنارف یاهملبت (ویلشب دلانپدراک )ی رامون و 0 مس نت 9

 ۹ ناکشیپ رنه زا لاشرام ژرژ نبا .دندومن یزاپ نآ رد فورعم . تسا هدیناسر تمنم .ملپل
 مت و ۰ یکدوکزاهک تسایوسنارف بویحم  بیبب ناهج طاق رسارس رد ملیق و يوتیرک تدومود تنکو
 ۱۹۰ (لاسدد «لب نوه هودنآ» ۰ "وتفاد یگشیپرنه هب ییرغنالع هچوت هرومیافات یاههحصنتخاو دنآ درج یو < دادکشفت هم و
 همانرپ و هدش هیبن یگند دوطب  هرود ینامرهف ناکشیپرثه دیلفتب  درکیدایزشورفوتفرکرارتساع  دارق ناهچ ریدپان انف و كيمالک
 و لاتسپ رگ یامنیس ود زورون دیع یاهنادوان واهتخرد ْژا بلغا ؛دوخ رگید راب ۱۹۵4 لاس رد اهنآ تسد یود زونه و هتفرگ
 ذشابيمكابام تسیترآو تایلبعوتفیمالابترامع عانیسمویسسنک تای یوبدوتسا .تسا هدمايندوجوپ یرثا

 دنزپلوتاروا دهاوخیم «رتنیوود یدیل» یلو دنکیم ادیپ ار هکلم رهاوج «نایناتراد»

 -۱۲هحفص-
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 ملیق ینایمک نبرتمهع و نب رتآ
 دوریم داشب دوویلاه يرا

 هک یحوخ رب و تبطم اب یاهیف
 یدامتم یاهلاس یطرد ینابنکن با

 نونکات ۰ تسا هدودت هبچن
 هدشنآ هیبتب دواق یرگید یناییک
 ورتم . دش دهاوعناهینسلوتب و
 ملبقندون هضرخ اپ ریام نیودلک
 وبنا پی: «یوریماجک > لثمیلام
 لاکیزومو «درک زبم ناددالدو د
 یلاکی رم كيو دننام یتیمها رب یاه
 یاربسورمتفمو و «سیزاپ رد
 اد قوف هتشون تحص «ردارب تنه
 تسا هدوبن تبات

 دوب زمینپمکزب ۱۹۵ (لاسرد
 ین ات حرخ رب من هاب تفرکم بصا
 رخادا نيا دد نوچ و دیامن هیهت
 هجوست دروم یبهذم یامتشذکر س
 ینابک اب یادوب هتفرگ ارق مدرم
 یبهذم بانک یور زا تفرکم یصت
 یناکدن زب طوب رم تسق < ثارون»
 دوخهک ی تسرپ توهشنز «اراماس»
 مدرمو درکیم یفرعمادخهدنبامنار
 + دوتیم یتسرپ تب هب ترعد اد
 .دهدزارق ملیق هژوس

 دومأم ار < یتشارل راچو فا
 ون ملیف هیون دوس ملیف هب

 یاهجدوب هک «یتعازاراج»
 هیهت یارب رالد نویلیم ۳ لدامم
 دو هدع هتعاذک وا ملیت
 سیوت وی راتس« میزسیروم و ادتبا

 دوش .وومآس ار یتاپنک فورمم 1
 لی لئوماس هتشوتیورزا
 دیابت هیچتیفوی راتس
 وکنیا هیت رد هکیتایماب رب
 یوبرانستناوت تشاد اهوپرانس
 و هراتب یا هو از دوو
 هیپت لیوحت «جرعلوو مانب
 سپ یتعا راراچ . دیامنملبق
 اب مورخ ویراتس هملاطم
 :لاجمو نادارف یاهروکد
 و میظت ماست لا-ود تدمو
 لولیژادرملیف یارب دوکد دون
 دبشک

 دان

 ینادرگ راک «ینشا زاداچد
 ا» زا رتدنمرته و رتیرجم
 دراچب دو هرغالب ودوبش ادا پروت
 و هیهند یدایز هقباس هک «پروت
 دواد اهملیف هتوگنیا ینادرگراک
 رد هکاد «جرغلو» ملیف تئاوت
 «قشع ههلا» مانب ناریا یامنیس
 ره زا : دش دهاوخ هداد شبات
 ینادرکداک صق نودب تی
 یاب

 و باذچ هرانس < رت رتانالو

 ترهلاک یتول-مادرپ دن ومدا-رن)رتانال

 «مادرپدن مداد و «رنرتانال»
 یاهلاسزاهمب هک دوویلاه راک هنهک
 زونه اهمیف رد تک رش یداتع
 دژ اد دوخ ترهشو تییوبحم
 هد رتورمهزپ یدح ات و هدادت
 توهش و ای ن «اراماس» لر

 درادمدهم
 ملیفنیا شیامنزا سپ <« رترتانالو
 دراو و دون بک یدیدچ ترهش
 یگشییرنعیلاگ دن زیتیون هلحرم
 زاب نیل وایارب رن تان ال. ده هوخ
 مشومارت تقو چیه اهنآ و ملیارد
 آزاو دومن تکرش «دننکیه

 ۳ و دش هدوزفا ش

 نیا دد اد تسرپ

 رب یاهلبفزین نآز
 وو«رادگتدت سو

 نوجی
 < زبسنیفلدناب

 و دشهتعاذک شیامش شرمسب وا زا
 و هللشو یاهسلیتزی رخاوا نیادد
 وا «تشرسدب و ابیزو و «توهش
 مابقی ودومن اب اکیرمارد یئافوغ
 شیاپملیقدم[سوا «قشع هبلاو
 انتی مقر . تسا هدع بوصم
 نیل وا یارب «قذع ههلاد بوکس
 ميوتيماتشآی دید هشیبرثه ابدای
 دوشیم هدیمات «مادریعومداد هک
 اکیرماردهلاح مادرپ دنومدا هتیلا
 دراد یداملاقوف تروخ اپرا و
 تسا یاتشان .ناریا رد طتق و
 زا «ودنارپ نولدام» هکیماکتم

 -۱۷هحفصم

 یداددوخ « یرصمو ملبف رد تکرش
 هشیپرثهسک و ینابک نابحاص,دوسن
 رد و باغتا شیاجج اد یدیدج
 اناتا هکدنداد تکرش قوف ملی
 ًارون ورتم ینایک و تفرگ شراک
 دقتتم یاب یتدملالبوط دادرارف
 یلاسکناگشیپرتم كس رد ارواو
 كپ مادرپ دنومدا . دروآ رد دوخ
 وروم هکتسا یلاسشیس دیدج هتابق
 عقاو نایجافامت مبع
 دز دهاوخمهب ناربادد یت رهش
 هنهک ناکشیپرثه زا نرجلاک لول
 رد یدایز یداتسا هکتسا یا
 و هداد فلتعم یاهلد ندرک یزاب
 تین دد زی هلاسره

 ودق دهآ

 یلول. دیامنیم تکر شورتم ینابیک
 «بیرهن»لد ملیف نیارد نرهلاک
 ار هدیمب اد
 دبآرب دوخ شقن یافیارا تنا
 لکتیویاهملیترعاوا نیارد دازا
 ار «یدرسبارو و «هدخ تاافس7

 هتناو یبوعب ود

 میاهدید نارهترد
 یروهشم ناگشی را رگی

 تکرش «نشع ههلاو ملیف رد هک
 «نوتلادیزدآ و ناوتیم دناهدوش
 درمان ار« لچیمزییجو و

 نیرخآ ذا یکی <قشع هبلا»
 ( ۳۵ هعنصرده )
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 یدیک شیپ رثه (نوتلکسادر)
 دمب ۱۶۳ لاسرد دوویلاهروپشم
 فر زب تف رس شلبف نب رخآ ماستازا
 وءدونت كرت ار دوویلام «سابا
 اب او وا اکیرما نویزیولت هاگتب
 یتعقنم رب و تدلالبوط دادوارق
 ادب نوتلکسادر , دومن مادختسا
 تک ره یملیف جبه ددرگبد خب داننآ
 اتمی دادعالطا هکیدوطب و هدوبنت
 دهاوضن تک شیلیق جیهرداتدم
 وب نوتکسادو ربق_تلع . دوش
 ورتمیناپمک. تسا مولممر عضاو
 وا هک یدادارقدرپام بیو

 نونلکسادر ادرار ۳۳ زا دچ
 دو وبلاه روش رضاح جو چرهب رگید
 طسوت هک ییوخ غلبم زا و دنا
 هدشزاهنشیپ واب نویزیولت نابحاص
 . دیادنرظن ف.رص هوب

 فور ملیف مابتا زا دعب
 ارنآ نوتلکسادر هک ) «هرغس»

 یدنچ -و دنادیم دوخ ملیف
 شرم ارنآناریا نیم لبا شیب
 "ینامک نایدصتم ( تهاذگ شیامت
 ندشكایدزن نوچ ربامنب ودلک و رتع
 میصتدندید ار دادرارتممثا دعوم
 هدافتساتصرف نیرخآ زا هک دننفرک
 . دشپام ههت وا ار یدیدج ملیفو
 هدننک هیهن < فول نیودا > ادل
 نیودلگ و رتمینابیکیدمکیاپملیف
 سیون وب رانس (یفدن وولسال)ریام

 هچ ره هکدوتت دومام اد قورعم

 نوتفکسادرسوصهمیتوی ارتدوز

 زا ریت وا هک (نیکاد نیتوام) مان
 اه فررعسیاهسیول وب دانس
 نی ودتدددود شماوغدوریمرامشب
 رد دان ثک داب دیدج یوبراتس

 رخ ود نیازور هد شرع
 تقرس) مبل وب راس دنهش فوم
 رهزآ « دنیامن _هیچت (یاملا كدزب
 دوآ هدنخ ترس اتم تجح
 آ رد بآ زا نوتفکسادر

 زا یکی ( هرانوئل ترباد ]
 دووبلام راک هنبک یاهتادرک راک
 عونا شیاهملبف رتشیب هک تسا
 اپلیتعوت نآ ددو دشابیم یدمک
 دران وثلترب اد داد یدایز تراهم
 هیهت یناهملی نوتکسادو اب اقباس
 دن تین دیدن ودناودوب دوش

 ابدران ول ترباد . دننک داک مه اپ
 ال ارلبق تسناوت هوشیم هلجع ملت ینادرگراکرد کتیا دوجو

 هدزوآ زد صقل نزادب
 هتفرمهبودملبف نیا هیبثتمم

 لاس ناباب او دیشک لرطذور
 نوتلکسادزداد را قدعوم هک ۱۹۵۳

 نااپ هشبم یضقتمورتع یناپمکای
 ۱۹9 و لاس هیون اژ هامروو دیس
 تیققومودشداد شان اکیرمارد
 تیققوم هتبلا درک کز ب یدایز

 دمآرب آ

 تک رشرتارد رتشیب اهملبف هوگنیا
 یلاکی دا هشپرهكي هک نوتفکسادر
 .دشابیم تسا دنسپ

 (ساساثررب تترس) ملیفرد
 ات هک ی نبی و دیدج هراتسكپ اپ
 انخآهدوب سائشان ام یارب نوک
 هلبج زا (نمایلیداداک) ميوشیم
 یناشخ رد هدنب] هک تسا یناک داتم

 (زمیلب اراک )دوشیم ین شیپ شیارب
 لا یگنپ بحاص لر رد ملیف نیار»

 رهارغ نیتچمه د هنابش یاب رک
 رهاط نوتلکسادر ییالق

 یدنمورب 7 هلقاع لبکشت و
 اد قشاع لوسم

 السا هک «رانزاک ت
 ینابکیاهلقرتک ارد تساینابل7

 یفتم یاهلد دد ریامنب لک
 یاهسلیف هد اروا .دیامنبم تکرع
 دنآناو شیامن نآرهنرد هک تیز
 هزد)وایاهمیق هلیجزا و میاهبید
 هک دنشابیم (شعهتغاس)و |( ناماع
 :شیاسن ناریا متیس رو شیپیمنچ
 لی نیاردتروک .تساهدخ داد
 هک نرتلکسادریمالق یوع لررد
 نویلیم۲یساملاندرو7تسدب یارب
 دیامنیمیف مس انیاب|ردوخ یرالد
 قباس یاهسلیتدنناموهدوش تکرش

 - ۱۸هحقص

 .تساءدمآ رب دوخلرهدوع زا یب وب
 رد هک مایا ناکشیپرثه رباس

 زییجو دنشاپیم تیمها مود هجرد
 زا «ینکیتسایتدودوو «روتیو
 .دنشابیمورشمینابمک ناکشیپ ته

 «ساملاكدزب تفرس و ملیف
 هک د شاپ« نوتلکسادر ملفنبوخآ
 هدش هیبت ۱۹۰4 لاس لیادا ده
 هجرت نودب نآ شیامتتدم . تسا

 دیع لاسما همان رب اوتسا هقبل» ٩+
 ان 7 یلاهنتب هک شابیم جات می
 داد دهاوخ شیاست
 ملیف ناتساد

 نادا ددوک « كدابسروبمآ>
 < للارتتسو كداپ هداروا شدلوت
 شورف رها وجدرکاع هدندوب تعاذگ
 طقفایندنیاود هک تسا یووچشم
 ندون ادیپ یکی + دزادوزرآ ود
 تگ دودها شیک ی روتر رپ
 یدالد نویلیم ود یاملا تقرس
 !نآ نداد لکشرییغت هءزافم بحاح
 یوزر] هک ویشم نیقواس دن كن
 اد دوخ دنمهفیم اد سروبمآ یاقآ
 ادوا و یفرنس شرداموردپ یاجب
 :ووب زمرهاوج تقریب
 شیپ یرگید تانایرج سس و
 دیهاوخملیف شین عقوم هک دیآیم
 ۱ دیسهف



 رس مس سس تیک نتیپاک ابتاقالم

 غارتخالباوازا یدمک یاهملیق
 تیها زتاح نونکاتاشیس
 تام رد

 رابنیلوا یارب دش دارقو دنیا

 . دوشهیتیگن رزوطب ملبقود نیا
 دا يک هیت شی ن7 راشرش دوس یارب اهویدوتسا وب (زیمآ حس ] .تسا هتشاد واتس وا و توب آدوب ملیت یلدا

 مانب تسا یاوازارتکیک و رتیلاج نادنمونه زا یادههتلا . دنزاس تارتپ هکانآ ملبث نیمود یم و هتخاس یدیک یاهلیف ابن رم
 هتفهنیمهیط (دیک نت

 ددهاوخ هتشاذگ شیابش ضرمسب
 کد زب طوپ رمملیف ناتسا

 یهو می ث
 . تسا ءدش هیهت دیک روطب

 هدننک هیهت ( بیلناکس کلا )
 یفازکغلبماب دشابسق نودب تبح ره زا قوف ملبف هکنبا یارم ملیف
 هکدومن رضاح اد ( نتفال زاراج)
 یدمکملیفكي رد راب نیلدا یارب
 زا هک (نتفال زا راچ) , دیامن تک رش
 ردالبق دشابیم دنمرنه ناکشیپرنه
 افبا اد لد نیا ( دیک نتییاک) ملبف
 نبا یاربداباغت اد هدوب هدومن
 رو شیژاب هقباس یارب رتشیب لد
 دامن تک رشجوزناکشیپرتهیدمک لسوت اهن]یاهگنه7هک هدشدناجاگ  دندش رضاح یداددارق قطرنراو  ناکشییرنم بلفا دام و هدش یاهملیق رد ابنح دیا لو زیکنا طاشن زاوآدنچ (دیکنتیاک  نادداربینابکر بدم (رنداو كج) . دادلوب هرغالاب دایز یاهملیف رد بس خر اب تاقالم)ملیف رد . تسا هدون . توصدسی انپ ۱۵۳ لاسرد و  یالبرارد (ولتساکواوتوبآدوب) . شیلومرق ابرقن مهیا نآ یبرغیارب یدایز یسرهتشاد  هدز (رچکسییلدوو) مانب یالئم تشادرارتلاسادلوپ هشیبرته هد  جحوز یدیک ناکشن ره رتشیب هک "هد زن اد ملیف نیا ینادرگ داک .دننادنخیم ًادیدش تا هدوب واتساکولو توبآدوب . دوختاکرحاب ارامشملیق نیارد«ولتساک ول »و «نتفالزلراچ» یاهملیق مامت نادرک راک ابیرقت هک " 3 (تنومالزا راج). تساهدوب ملی نآ

 تربارینماکیرمایمانزاگنهآود  هیهن دربزم یلابمکیارب ملیف ود  یویدوتماسیسا ویلا ین یورو ملت 5۹ ۳ اسکن 7 هی !ایمک یا ۱ :دوتسا سیسأت هب تسد دوویلاه مت تک رش جو ژناکشیپ ره
 و نیت رامنیدو «دبا ربلیک یسرپ»
 توبآ[دوب و رخآ دد و« سیل ول یرج
 اجتیا دد ناوتیم ار «ولتساکول و
 فومن رک

 همانرب دد سکر یاسئیم
 نیرتهب لا یکی دوخ لاسما زورون
 یلتس# ول و توب [دوب و یاهملیف
 ( دیک نییاک اب تاقالم) ماتیاد
 توب [دوب) . تسا هدون باعتنا
 ماد)ملیف شیامنزا دعب (ولتساک ولو
 بک ایت» دد یبیجع ترهش (فرپ
 دادرارق قبط نآ لا دم و دندومت

 ٍلاسروین وی یتایک اپ هک یتدسلالیوع

 یدیک هبتجژا هدافتسا اب امتیسملاع
 زا , دنیامنیم هیهت یک دزب یاهملیف
 رد اد تیلباچ یلاج ناوتیم هلیج
 تالوصحم درمان تماسیاسنیسنامز
 ًارثکا اکیرسا یاهویدوتسا كيبک
 رتشی و هدوب یشذومآ هبنج دقاف
 حرف«فرع نآ ناک دننک هیهت یمس
 وشیم مابفندوب
 ابندردیدیک ناگشیپرثه ندوباراد
 ابن آتشی و تسا زلاح,ادلوا ماقم
 دارق زاسلوب ناگشیپرثه وزج زین
 - رتههلمجژا «یکیتدو . دنراو
 ردهک تسا یدنمرثهیدسک ناکشیپ
 و دامشم ناهاوسخاوم ابد مات
 دانید  یلو درادیددمتم
 یناکشییرثه وزج < سیئول یرج
 ابن 7 اکیرما هعماج طقف هک دنتسه
 نادنچكلامسریاسروو .دندنسیم اد
 دامن هتلگان ؛دنزپن لدب یگنچ

 زاتبرم طظاعل زاتبرما

 فورس و ابیز هدنناوخ طسوت
 . تسا ءدشدناوغ (نداو نارف)
 + زا ( دیک تیک اب تاقالم ) ملیف
 لفتسم ینابیک ۱۹۵۳ تالوصعم
 نایک طسوت هک دشابیم (یلدود)
 هدخ شعب اباد ددرتداو ناددارب
 عون زا ملیف یزیمآ كند . تسا
 بلا . دشابم (رولاک هتسریوس)
 هب زی( ربمآرعس یایرول ) ملی
 » دوب هدشیزپمآ كد د قوف هتبرط
 زا ( دیک نتییاک اب تاقالم ) ملیف
 هدوب بانم رایسب دیعمایارد نآ شان هک تسا یبوخیدیک یاهلیف

 مک یم هیصوت ؛دنشابیمررضیب ؟ درادن یرارفها روهدرکر یگ تسیلرد ناشمانزبن ۱۹۵۲ لأس ات حیرفت یاهماین  هنوکنیا یاشامت نایورهرپزاهدعثابنایم «ولتساک ول »كم و دندرکت ک ره یدایز یدک ی اه هب دنتقالع هکارن[ندید زین ام و ملی رداترم دتتشادرب لانشف نیا
 -۱۵هحفص- ۰



۳3 
 2 ی دن زیتسا

 لب تشاد هبلاحردپب
 قبل رب ادیفاپ هچوک فیصت
 ریو دوسپادور هدایپ لوط هدرکیم
 مه زابات درکنارطا یراوید دانک
 زا و دنابسچب داوبدپینالعا دنچ
 چب یلا هما ادنیا
 اره ابیگدنز نیا کیاجنآ را
 مینآ نو كي هدراد ور و كند

 شیشچ اتلفق و دروخ _ببج روتب
 اب بیح . دنفا یلنب فیک

 تشادرب ادفیک ژرلو سرت داره
 !یرادقم...درگ یسراوارث نورد و
 و ذک هکتدنچ و تشردسانکسا
 .دوبنآ ددابیز نز كپ سکه

 اهسانکسا نآ بحاصت هتبا
 نآدد !ریژدرکلاحشوخ اد

 یزاب شکراج ننج شیبج رد دننشااپشوم و فورعم لوقب عفو
 رتخدنآسکعندیداما < !دلورکیم

 یاد دردآ

 زنا

8۳1 

 درک لادشوخ ارور رتشی لگشوخ
 وو شبحاسبادلوب تفرگمیصت د

 یاقفر دیدرگ نوزفازود شن رهش
 دد اد داب طوبرم رابخا قیاس
 لاحخوخ و دندناوخیم اههمانژور

 تفر ولج رده 7 بیح , دندشب
 لبمکت یارب دعآ مزال هکنيا ات
 ترفاسنیادورب ایوراب تامولعم
 نالعاو تفرکدوعب لبع تدوص مه
 كيب نارهتیاهنابایخ میدق نابسچ
 یاربایواردودخردقبلاع دنمرته
 هرخالاب و درک ترهش سک دوخ
 دوغ ینادجا و هلیآ راید كتهآ
 هرابودو تنکز اپ ناریاپ رلدومن
 دعلوتشم یزایب هناخاشاس نامهرد

 .بشکی هکنیا ان
 و دعآنسوور بی یتقو

 ردناپکان .دناوخب یژاو ۲ تساوخ
 دیداراپوبحم ولجیاهفیدر زا یکب

 ناوجنیادرادیناوجتسدردتسدهک زن اردوخ هشیپ قشاه بلق و دنک
 دیابن میدقن كناب كرتخد نآب
 ارجا مقوسب اد دوخ میصت بیح

 ایست ؛لوصم تنم فالخرب
 بیجیولگ ددتفب . دوب هدزمتچب

 یلاسانختمای هلئسم نیبهو دراذگ
 تسردهبوبحم .دیدرک (هبوبحم)ورا
 یتم|سب یلو تخانشیمناد بیبح
 دوندوخرد یاهالع سابحا مهوا
 دنداد یراداقو لوق مهبود یه و
 اما

 رد ام یکدنز تداوح مامت
 نیاو...تساهماساو نیایورگ
 یاه هاماد نآ زا یکپ زبن رپ
 دیمهف ودمآ بیبح غارسب یلاذک
 نتشادن و یلوب یب؛یناقبط هلصاف هک

 هیویعمو وا حاودزا , نشورهیت
 هتخاسنکسمریقابیرقت و لکتم اد
 نیا زا هک دوبل یدیپ بیبحنکیل تسا
 لوق هیوبحم زا هکلب دژرلباهدای
 تساهدشن زادلوپ هکیتقوات تفرک
 معهبوبحمودو رت یرهوت چیه هاب
 .دادواب ار لوق نیا

 الاب شراب و راک بییح مک مک
 ودخیاهاغاشاص دراو و ترک

 :هحفص-

 دوخ راکی تدأوتا رحید و دیچب
 رارفهدرپتشپ هیراچات ودهد همادا

 تاک رح ندیدیارب هکیمدرماما درک
 یلوبواكیمک یاهزاوآ هزشوخ
 نیایهنتساوخیت ۰ دندوب هتعادرب

۱ 

 ومووووم هو وع و
 اب و دن ادرپشرسا تسد یدوز
 دوبوشم وردک» ابلق بییح کتیا
 دنچ هک .دندرد شراداو هرغالاپ
 اد اهنآ و دناوخب یدىک زاوآ
 طقفدناهتفکم دنا یلو + دن ادنخب
 لدزا هک هنیشنیم ناسا | لدب یزیچ
 دو بیبح لاو ,.. دشاب هتساخرب
 ردیلو دو كيبک اهددقن ] بشن[
 یمتومودشمامت شیابن تدوص ره
 لدمغاپ میرگ قاطا رد بییح هک
 دراوهپوبحم .دوبهدرگتولخ هوخ
 ناتساد بلطم حیوت یارب و دش
 ء. دروآ نابژرپ یتلکش

 درمان روت زا لبق کتک
 هکزود . دوب فا مدزمان . متشاد
 واب رنامنشهیارجاممتساوهیم هک
 یبوک رس روماس+ناپکان « میوکب
 دمت ملد هظسلنآ دو دش وارشا
 دا , مزاس هدرمفا وسوپام ادیو
 متجا تشک رب یتقوو تفرثنجب
 نیم ودنمالاح . دوب هدش انیان
 وا رت |, ماهدرف را یهارودای
 دهاوخنیرحو هدرمفا ؛مدادخب اهنت



 تب هوس

 ملبف اناید یبدوتسا

 دن ادیمد وخ ((4چب) )0
 قوذ قباطمالماک هک ماهدروآ دو
 دشابیم

۱ 

1 
 ۶ یسران مایف كي رد عدد

 ۱ .تسا هنس

 ا7یتقونضردو درادن يناهنچ
 تارگ اذمنض دیناسرناشهن اب اد
 هی رف رگا هک دیه ءار نایم
 سم مات مشچب اقا
 نیادد لو اپ یو دنیام
 یتعناررد یر افق بوته
 لپ و دیناسرالعا هحب اددوخ كاپ
 شاهقوشمم درمان .میدقن اوششج
 هک دیناسبف قیرطنیدپ و. هرک
 او یک دن ز توالحو ینپ ریش
 طقف نامنا هک تین
 اد رظن رد اددوخ
 دهاوهب دوخ سغش رطاغب ادزچ
 «تسا نیریخ یگدنزو یتفوهکلب
 دوخیاهل آهدیا رطاخب ناسا هک
 رواریگدن ز تالو دیاسن یراکاهف
 دیوچب اب راک ادقبا

 ین دنزو ملیت لاوحا نپا همه اب
 ین همناسخ اجنیمهب < تسانب
 ءرگدک دادیرگید میاقو درب

 هب هگ یشوم و تساهن ]رد ناتساد
 دیتفد اناید یامنیس ردنآ یاشاست
 اب كيدرن زا ناتموخ
 هواپ و دخ دیهاوخ اتش
 درک دیهاوخ تواضق
 !یناعوترازهدص «هچب»

 دیمرب نم دیجسزا یتفو
 یرظت هچ دوخ دیدچ ملف هوای رد
 یکدن زو: تفگ ودزیدنعل + یداد

 2 رک
 ی دوخ مهچیو اد
 هچن 7 تقیتحردو تشمرتهوراکفا
 اف ردمحو دو رکق رد اهلاسهک اد
ووهمسنآهلیسوب ؛دوب

 سرو 
 .دشجرخنآیارب یلیخ هتیلا
 ماتعادرسپ مدوخ ارنآ زا یتسق
 ان ایدیویووتسا مهاریتسقو
 و ممج اد اهیاح زونم کتاب و
 هک ميوگبمناو تب ؛میهدرکنبرفت
 هدشنآ هنبزهناموت دازهدصزا شی

 ملیف نیدنچ دد هکنآ اب : تفگیم
 یاتود یکی ردوهدرک یزاب یسداق
 راهظا ۰ یگشیپرته رب هوالع این آ
 و هیپترد اذپمم ماهدرک مهیدوجد
 چیه یوب راتس نتشون وینادرک راک

 تدص دد زادقم نیا هتبلا و سا
 مدیشک لوطملیف هیهن هک یهاستفه
 تسا هدیرپ ابچرا

 :یگ دن زو لثمیملیق
 بیعرگاو ماهتشادن تلاغد دصرف
 (هدادالسهک ) تعاد یداریا و
 . نبی نممشچزا دیاب

 .. هراکهبه
 و نیرتیوبعمزا یحم

 هقباس اب یاهروتک
 هگ سا  لاس تسب . تسا ناریا
 رد و هدرکت هفرت اد رنات هنمص
 یدایزیاپبین وزارف تممنیا یلع
 نیلدایارب كنیاو تسا هدوسپ اد
 هب زی انریس) زا اد مليفكی اب

 .۲۱]هحفص-

 هدرکلصاح تیقنوم نآهیهت
 دارقا زا یکی جتقیتح رد (تسا نیربش یکدنز)

 وارد اب نآعب
 نوجسسوهدش هتهيمآ یک دن ژ یدک
 "یاوپسم هتشاددسآدوجرپ ینیفج
 اب هرنزود یکدنز ریلم با هک
 اد شریاظن و میتسه هجاوم نآ
 نبلایارب دوغ طیحم رد تارگب

 نبربش یکدنژ) مايفرد دبعم
1 
 1۰ تسا لا لد

 دینادب تسیادب
 هلوت مه یردق هلاح ۰ بوخ

 نادنمرتعرباس هجونم اد دوخ ملق
 ميزاس ملیف .ناگدن روآ دوجوب و
 ژابدرگیمشعوکد مو دقچرهاریذ
 ساعشا نیاكامکن ودبتمناوتین

 زد هک راد بیبج ل

 ( ۳۵ هعنصردهبب)



 هما ۵ تمام هاگش ورف رد لاجنج

 اه

 هبهتزا یکی ناتسلگنا دوشک
 راشب اینهرد ملیف كرزب ناکدننک
 یسیلکت |یاهملیفصوصخم كابسد وریم
 اهمیت رتکآ رد هک یصاخ عونت و
 ارایندیور امنیم مدرمدوشیم هدید
 یاسشیس تمنص یقرت ورنه هجوتم
 هیت رد . تسا هدوبن ناتسلکنا
 ماسقم هزورما _ یسیلکنا یاهبلیف
 هدرو تسدب اینو زد یسکررپ
 :تسا

 یاسپملبف تبحصیتفو هتبلا
 رکنب طام دوشیم یسیلگنا
 یزبمآ رارسا وناچیه رپ یاههنحس
 تساناتسلگنا یامتیم سوصخت هک
 هنوکنبا رتشي ناریا رد ابیرقت و
 داد شیابن یسیلکنا یاهملیف

 اب ناتسلگنا هکیتروصرد, دنفایم
 هداد دوخیاستیح راک رد هک یسو
 و ینامرهق یاهملین زتشی زرما
 یدیک ی اهملیف.دیامتیم هیهتیدیکاب
 نکن و فی رظتاکتیاداد یسیلگنا
 یجاشامتهتبلاو تسا یرامشیپ یاه
 !ریزدنادپ یسیلگنا نابز (ح دیاپ
 وابفرحاب شیب یسیلکنا یاویدمک
 رتمک و تسا مأوت نیریش یاهیخوش
 دوشبمهدافتسا یدیک مباقو زا

 هزورما هک ارتناس ویدوتما
 بوصمناربژالب ود همسوم نیرثهب
 د(نیریخ یابر) یاهملیقو درشبم
 هتفک با قدص ((اوخیم رهوش نم)
 اب ءاره ًارعا دیاشیم تاثا اد
 هلبود یارب هک یدایز تالوصحم
 یدیگ ملیف كي » هدو-د یرادیرخ
 (هاگشورف ردلاجنج) مانب یسیلکنا
 اب ارتآ هلیود و دداو زبن
 اشیس دیه همانرب هک تساهدناسر
 .تساهدادلیکشت ارلپ ورتم

 زا یکی (هاگشورفرد لاجنج)
 .تساناتسلگنا دوهشمیدمک یاهلیف
 ووئالماکیناریا یجاشامش یارب هک
 نآ لب ودهتیلاو دوبدهاوخ بلاج
 هدومن یرتشیپ كبک عوضومتباب ربا
 .تسا

 نیرتک دزب «مادزبونامرت>
 ددناتسلگنا یامتیسیدیک هثیپرثه

 ماه

 یخ ارش

 یدیدجپیتد وخ رو آ هدنختاک ر حاب «مادزپ ونامر »
 تسا هدرک مسجما د كيمک ناگشیپرنهزا

 تساهدوش افیااد لوا لد ملیف نبا
 روهک تسا یناکشیپ ثهژا (مادزید)
 رد سکهربو هدوب سانشان ار
 یک یتد) هیاه یترهخ اید مات

 < هاگشورن رد لاجتج و ۰ دداد
 نلمرت و درب دماغ سلیق لا
 یفرمم ین ربایجاهاسب د«مادربو
 هعدنسپ دروم هتبلاو دوبندهاوخ

 «هاگشورفرد]لاجنج» ملیف زا یدمک هنحصكي

 - ۳۳هحفص-

 اد اهامنیس نابحاص و هتفرگ دارت
 نونکات هک یددعتم یاب

 دیاشو, درکدهاوخ تس
 وا زایرتدیدج یاهسا

 هداد شیامل نارهت یاهامیم

 ناتسلگنا «ملیفلا رنج ین اینک
 نیرت زهجم ونیرتگ دزب زا یکی
 نض دد ودوریمرامشب اهوبدونسا
 نامرتو اب یتدبلا لیرط داددارف
 لاسردتسا هدود دتشم مادرید
 هدمب اد ملیف نبا هیت ۳
 ناگ دننک هیت زا یکی «ناک سی دو
 دود راذنگاو دوسع یویدونسا
 یاهملیف رتشی هک «ناکسیدوم»
 شدوخ طسوت زبن (مادزب هنامرت)

 ناگدننکهیهنزا یکی ؛تسا
 و دوریمرامشب یدیک یاهملیفربخ

 هتخانش نارسیا رد نونک ات هتیلا
 مامترد (ناک سی دوم)

 شایبص تسود زا دوخ یاهلیت
 نادرک راک هک < زرینسرک ناج >
 و دیامتیم هدافتسا تسا یقورمم
 , هننکیبهپوث ملبفمه قافناب هشرمه

 رب «هاگشورفرد لاجتج»
 یارسب و دشابیم ابن]كرتشمرثا
 ملی رد ربن یئاسهزاآ دابنیلدا
 املا رتاسویدوتسا .دن هد اجنگ
 امن < نب بشیایژ دو فورمم ملیف

 یا
 هتبلاتسا

 تروصبزبن اد اهذاوآ
 هدروآ ردینیریش یراق
 اب ووپ ز-م یویدوتسا لبعنیا
 دهاوخلاحشوع ویضار !دیچاشامت

  رنه «مادزبو نامرتورجپ
 «دروف رتا رتراک رامد نوجیناکشیپ
 «ییرومانالو و «رتسیلاروم»
 رثه زا امات هک
 اب یمیسیلکنا
 تان ناریاردامامت زین اهن 7و دن راد
 . دنتسهسانش

 هقیقد مچ ملیف شیاش تدم
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۱۲ ۴۸۱/0۵ ۵0۵ 
 .هطساوب هک (یلالطنیهاش)یارجامرب
 شقل شاهنیسرب هک ی نیهاش تمالع
 ووب هدشفورمم مان نیابدوب هتسب
 یلالط نیما . دیامن هیهت یلیق
 یلاکدنز نیس ردمهدرت شنرقرد
 نابم رد شیاهیددالد و دومتیم
 . تسا لئسلابرض الایا مدرع

 لوا یاهلد یارب «یچوب»
 درس عادی یا

 یئاهتا یب هژوس «غیرات
 غارتخایادا زا دهدوب ملفیارپ
 ملبف هدافتسا دوم نونک ات ایم
 وا رقیند فلتع» یاه دودک نازاس
 یاهلیف مس زونهو تسا هتفرگ
 دشدهاوخ و دوشب و یهیرات

 ایسلجت لییتنیآژا
 هکتیاربءوالع اریز

 یتاعالطا , دننکبمجب را
 هتشذک غیرت هاب رد زی

 :|ناهچ فلتخمیاهروشک زار

 هراقس <ورعهرف اپرامان ۲و , دوش
 یدنچ اد دا هکابلتیا زانطد ابیذ

 < ناربلک شوخنارتخدو ملیفدد
 اهنا«زتیاو لر مياهدید نارهترد
 افپاد(وکلافت ومو هداوناخ رتخد

 زا رو ایرامان 7 و . ها
 تساینبلتیا هبن]شوخ ناک را 5

 زااتیا ناکشیپ نه بلغا هنامو دراد یمهملر ملیفنیارد « یرگایدان» ۷
 ۱ درادن تسد یود یلابیز ظاحل ماجنا نسحا وحتب زبن نآهلپود و امشب میهاوخیم هتفه نیا رد هک . یناهراتهاش نهم دوجوب ثهاپ
 ددرپن یسیلگناهرانس «یرگاپدانو  یسیاس رسکا هتبلا , تسا هنفرک  هفوشمهو میلان یفرمهزب هد اوخ اع و و «یدرپم اجک لاتا
 یرگابدانتاهدومن تک شللنیا . نام ار هسوم نیا تالوصحم زا یکیهک دداد مان «ینالطنیهاش » ۰ هتشذک . تسا هدشهیف و «ببلم
 تسا ناتسلگناروهشمناکشیپ رنهزا و «هعرزم كرگو  «خلتحنربد و تسایلاتیا تالوصحمنیرخ۲ . نوکانوک یاهارجام زا رپ ایلنیا
 دو نوچیئاهلبنوازاو اد «درادن دوجو یرتک دزبقثع»  نارونمنیس دیههمانرب هنانعبشوخ -یهاوهبداژآ و ینامروف و ینئم
 :دنارهتردار« راک ادفردام» ندوبیلاعوملبفیبوخرب دیشابهدید شوبداد > ژالبود هحسوم . تسا . ابلاتپایاهملیفناک دننک هپچت . تسا

 (نرتسو) یابماف نارب یبوخعیانم
 وهنارف راغتقارپ خیرات ایو هدخ

 زی نآ دوالد و ناهاشداپ

 هدوب یبوخ هژوس دبن ادیم هچنانچ
 <« شومآ راتسا» دننامرب اپل
 یسادش شومارف « رادگنفتهحور
 ۱ یسیدق خیرات اما , تسا

 ناگشیپرتهزا < یونارسویسام» .دروآدیهاوخنامیا نآ هلبود . هلبود لماک سومناوا هک «ملیق . یسابتشذگ رس نینچ دوجوزا زب
 ذا یسکب و تسایلاتیا دوهشم <یچوبویواتوا> ۱۹۰ (لاسرد با :دریموامتپ ناریارد یسراف تداپم اپاراهت۲ و هدافتسا یبوشپ
 باقااکتسا یدستم ناگشیپرنم . ابی یفرات شاه هنکه ین". یالنیرکب درسج رب ادقوف  هب رمدرو رد ملپل تروضبیبات
 [۳ و هعفصرد هتب) تعذگ رس یود زا ات داثفا رکشب  هدونهلبودیسدافپ یئابلاتبا یلاع . ارینلپف. دنراذگیم شیامت شزیم

 ملیفزایا هنحصرد «ورهرفابرامانآ»و «وتارسومیسام» دوشیمر ذاظ عاجش هیلاوش كار شقتردا رو هیالاكفارف
 ۳ هحفص



 ۱ 2۱۲ ۸۷۵۸۱۱۸ ۷ نما وخلدّهس :وساج

 طوبرم هک ین نونکات

 فورمسیاپلیفوداروآاقپاس, هان". هتهدنچ نیم دد +
 < شکار ءارودونوچ یکیبک و. ببح» یسیلپویسوساج ملبق رخ
 و «رکویویمو و «ویدادرد» ۳3 ویزماررد یاتسودار < بونج نابایخ رد یرب
 یاسپملیف . دیدومت هظحالم لاب ور

 یددق رگ) دیامدید «هدی رپ گنر»
 تسا یک رتیک دیفاب هدرک تفد
 عوننیهدعژا وادتنم دهاوتب هک

 :اشامت هزادن !ن ات ودب تم

 روت - ۳ كلاسرد یدای زیادصورسبلقا اه

 منم زا تسا هفرگارتتیپ 3 انج رانا تشنیاپلهک درومرایشنپازد هک «نسماوهلد .. قد سوصخی . دنکیمایرب ناهج
 بابک تسا یدک ات ران۲ کیک نا شهاب یک
 آرد كیکیاهلیفناطلم (بوم ۶ ۵ .) (ی ی ) ت
 9م ۱ لاسرد . ددادارلوا شه 6دی تو

 ارمیفنپا «تنوماداپویناپک هک موش و :نرکتپ تارهارج ترس

 یلصا شقلود تفرگهیهن تصد دد ور ترک ارت تب دوم دنتورت
 ( دامولیده ) و (یوهباب)هب اد  یتسدرپز یاهتنم اب (نتلکسادر)و
 م هدنکهیت(نوم لب)و درک داذگاد مون نیا یالبا رد دوغ تراهمو

 هکدلاهدخدحتم مهاب روهشم ناگشیپرنهزا نتود را ودیمادصرودص نآ تیقفومب ملبف  یسوساجویدمکب لاج مباثب اهشفن
 دننادنخب ارامش تعاس ود نیالوا هلی رته(بوهباب)ژا دوب هی رتهنیمه . هوبهددوآ دوچوب

 اب فداصم ءاريطرد اثلفغ دوشم  (ناویلوس , ل ,سیدارف)زادنتسم  یرگیدیدمک ملیف لبقیدنچ ۰ ملیف هنهکف یرح» یلانج ماین رب كبک
 ۱ یتهسب وددرگیم یجداخ ناسوساج . هنکیم افیا اد < لداک و لرهک یامتیس رد «هدیرپكندرسپو اب . و تخادناءارب یسیجم یا وف « راک

 ندیناسر ناباپ رداقو هدشحورجم هوزاتو شن هک (سومراونرآ)  فیدد دد و دنداد شیابن یامع ار اهملیفنیا
 .راچاندوتبن كانرطع تبرومامنیا . د ( رچدآ ناچ )و دراد هدهب اد  لاس دنچ نیا یدمک راثآ نیرتهپ .اسماوث یزاب كل هوءبنغاب

 یاهزشوخ كمك سهش یریاجب  (شیچنفنسا) د(نتودناو سیئول) . بلاجلبف ناتساد . تشادرارقرخا
 باب)< تیاورانیپ و هب موسوم  یلکید دنرادنیترهشناریا رد هک". هدنسیون اد (نم هاوهلدهسوسام) 09095

 دزادیوب یمات تهابشهک ( بوه . هسوساج» ملیفرد . دنشابیم مانک (رتناکلاه)یدنک یاهناتسادفورمم
 موم تبرومام نا منا ولاپنب .هدناوخزاوآ هطقدنج «نمماوغلد .. (نایتراهدنومدا) طسوتب و هتشاکن

 تالکتمابیو هارطرد : دتسرف .. یزاوآ رتمپم هسهزآ هک دوشیم  !دیچ رو ریعت هتشرب (رتی)د
 وریروآتفگشوبیجعتداوحو < رتشب هظعا كیتسردو مانب تسا ز . نامرت ]مليتنادرک راک
 ینزاب هجنط رهشردو ددرکبمورپ .ملیفدد ( رامالیده ) طسوت هک زا م ون نیدنچهک دشابیم (د

 (دامال یدم) یاربلاد یلل مانب  )املینیااهگشه۲ . دوشیم ارجا رو و ار ید هتچرپ یایملیق
 زا یآ هسوسساجمه را افاعن) هک دوویلامفورسزاسگنمآیاهتخاس رو (رامالیده) . تسا هدروآ
 لا یینارف ] < لر و هاگتسو هه هکدشبیم (نای دوتکی) ۰ نویس و یفیرات ملت یابیز

 اه دشابیم كانرطخ ( ناویلوس 6 هلیلدونوساس» یاهمرتیاه 1 اب
 قشمهی رنمیانخآن یاد دویم . ر نودپنآ شیاد تمم یابی ابو هیاشیم ایا اد بوس اتم -م دشایو یاههشاسزا < یفایو ._ یاجد(بوه) لب اقمشق < ید

 هرسکین اه نآ نییام یمیدش و ساپوناساد ؛ تساهتیو ملقب یساسخ مولج دوخ ریظن یب
 یاههاغاشامتردامتدم 6 نمهاوخ . یدسه ) تسا هدیشهب رکذلارف
 هدراشگاشابت شرب« یودورپ و. اد < یاربلادیلل » شقت (دامال
 . اد وا لات دوخ نادرم طسوت . عیرمآیویداد رد بلغایتحودع .. شقن رد (پوهدای). داد هدیمب
 لاین دتسارتهب .. . دبودندشبیم  نآناتساداصالع . دیدرگم اره یکیدنکیم اف ملبق نیارد فلتعم
 هظحالم ابئیس نلاس رد اد ناتساد" می . هک تسابیترت نیدب  فورمسسوساج < نیتسوک ؟كيدا»

 کناناجیه تداوح

 ! ناجیم و یلانج یاههنحصو دیک , مانب یجراخ قورمم سوساج  كفلددرم «تیاورتانیپو یرکیدد 1
 یدمکتداوهاب امآونارنآ ریکنا " (پوهباب ) < نیتسوکا كيراو  نیاهدیهزا یبوغب هک كيکو زا 5

 همان ملیفنی+ ملی ورکیمهی دیرخو ماجنا یارب : تسا هدمآرم لو
 شام «یابهو یاسیسزوروتدبع . ی هجنطو رهشماعتنج رارسیارب . ترابعمینیاننکیزب میاس

 ۱ - ۲۴هحفص



 وای یقرت دنهرد یرادرببا تمتسهک تفک نارنبم تارجب
 هیهت لب لاس 6 دودحرد ناتسودنهرد مایف نیتسهن . تسا هدرک
 مییگب رظن رد ادناهچیدادربیلیفتمنص هچغب رات هکیماگنهو دیدرک
 اب . دیامتیم بلج دوعب اد ناسنا هجوت تیحرهزا ینالوط هتباسنیا
 هدادناشن نارهت رد یدنه فورمم ملبقود یکیزا شیب اربخا هکنبا
 ودامتیم تمتصک دنن دیبا ژوته امتیسب نادنبقالع بلقا اذپسم « هدخ
 یوبدوتسا نیدنچ و تسا میانص كررب و مهم یاههتشدزا یکی دنه
 یاهلبف .دننسهلوتشم بلاجو هبدج یاهملین هیبتب زورویغ زپجم
 اس دونک رد دنه دونک كنجزا لبق زاوآ وار رسارسولاکیزوم

 تمنص هچوتم ناهکاسن نابناربا و تفرک رارق لابقتسا دروم زایسب
 زا یملیف رنمک للملانیب مود كنچنایاپزا دعب . دندیدرک .دنهیامنیس
 ابب رانآیاشاست زا ام مدرم رگیدراپکید دشرداسارباب دنه روشک
 یوقناربا دد ووشک نیا یاهملیق شیان و دندیدرآ مورحمدنه گرا
 الاب اهنآ یامنیسرنایدنهراک اریغا هکنباات , دوسپیم اددوخ یلورن

 حطس هک دربیم راکب یدابز شخوک كئیا دوشک نا یامنیسو تفرک
 ظاحا زا هچ !دشیوخ یاهملیف
 قبوشت یدنه ناکدنزاس هک هدیدرگ ثاب ربخا هلاسدنچ یاپتیقفوم
 رد . دن زادلوذیم یرتدایزیمس یلاعویرنه تالوصحم بهت رد وهدش
 لفاحم تعب دروم ۰ دئه لوصحم «مرادآ> ملبن تفلک هفمدنچ
 یاهقباسیبلابقتسا اب یلاها فرطزا و دوب هتفرگرارف یلغادیلامنیم
 - ایم هلاسنیدنچخیراتب مجارهکتالاقم هلسلسنیا . دیدرگ هجاوم
 ناگدناوخیمومص تقرم«حطس ثش یب ؛ دشابیم نانسودنه یفارکوت
 یسایقمب اد هفلئعم یاهروشک یامثیس ةچخیران اب یلانشآ هب دنمقالع

 هک تسا یدنه ناگشیبرنهنیرتدنمرتهزا یکی
 شور هارو رب رود 1 4

 ۲ یخیرات

 + ۱۸۹5 لاسزاناتسودنهددتوکیکیازآ دینکب جست دیاش
 دندون حارتخا !راشیم تمنص (ریمو ادا هک ینمزناسه
 اوژ هام دودح دو  دندمآ رب هنلتعمیاپملیق نتخاس یویاکت
 دوجوب هک یببرغو بیجع یاهنیشاماب (ریمواناددارب) ۱۸۹۰ لاس
 هزات وداهنپ ون تمنصنپابمدرم ندرکانشآ و شیابن یارب دندوبهددوآ
 تلایا بوصپ تمرگپم رارق یلاها هیلک دنپ وهجوتدروم زبن اعطنهک
 ابنآیربخ وان وک یاهمیفهک دیشکت یلوط . دندرک تکرح «یتب>
 رکفبناتسودنهیل اهاژا یاهدعو تشک ورب ود یاهقیاسیب لابقتسا اب
 هلسجنیا زا دنداتفا (یبمولناددارب) یاهملیف شباسو امنیس نتغاس
 لرنمردو دیدرگاهن] راثآ ٌةتفبرف تعغس هک دوب (انات , نا. دیشسج)
 و لماکتءاررد ادمدقنیلوا و درکاپرب یلامنیس نلاس شیوخ یصغش
 یفیلبت وءاتوک ملیف . تشادرب ناتسودنه رد هفیرظ تمنسنیا دوهظ
 هب <یتببو رد لماک روطب هک دوبیرتانیلوا «یسیعترشحیکدنزو
 یاهدهدروآ تسدب هک یتفگنهشورفو دوسو دش هدراذک شیابن شرمم
 و هداس ینلاس نتخاساب ناوتیم هک تخادنارکفنیاب ارراکیب مدرمزآ
 یب تنکمو تور ۰ تیق ناژدا راغآ عوننیهزا ملبفود یکیشیان
 ! دز بیجپ یرصح و دح

 هب ۱۱۰ ؛ لاس لیاوا رد < یسیهترضحیکدن و مأتوک ماین
 دوب اضنیسناورشیپ زاهک «هناب» ۱۹۰۷ لاسرد , دشمدراذک شیاش
 دداریز تفرگ هدهعرب <ینپپ > رد ادنردمیانیسكپیانب و نامتخاس
 هتفای شیازفا لوسم ءادناذا شیب انیسیاهملنب مدرمةقالنامزنیا
 :راههچادو مان تحت ۱٩۱۲ لاسرد یدتهمابف نیت . دوب
 نوچ ودشهیهت ۱ دنهفو رسهدننک هیهت (الفدیت واک حاریدناهد)طسوت
 یلاها بیجع لابتسا اب هچاوس دوب روتک نیا لوصحم ماین نیلدا
 دیدرگ ناتسودنم

 ملیف هس دتسیپ دودح رد ۱۹۱۷ رغاوا ات ۱۹۱۲ لاسزا
 رهش «دنه» یناپک لوصعم اپنآ ةههک دشهداتسرف رازابب و هیهت
 رهشبلغا یتدمكدن ارد فلتخمیاپملیف هیهتیادصورس . دوب «یثسب >
 . یج) «لاگنب»رهشردو تفرکارف ارناتسودنه تیحج رب ومیمیاه
 رد و تخادرب (۱۹۱۷) 6 یتایامادهلان و ملينيهتب (نودام . ف
 «انگیتارپامشیی > ناونع تعت ملبف یلدا ناتسودنع بونج یاهربش
 روهشمناک دننک هبهن «اشکارب .دوو «ایکتیو , بو طسوت(۱۹۲۱)
 . دمآ دازاب

 تماص رود
 فلتهم ملیف۱ ۰۰۰ زا شیب ناتسودنه تماس نارود یطرد

 رد اد دوخ دوب هتسلاوت دنه هکنبا زا هتشلگ, داتسرف رازابب و هیهت
 تسدپ زین یرامشی نادنقالع « دهد رارف ندشم یاه روشک فیدر
 اب كلاذعم دندوب شزرا یم و فیض هچ رکا اپملیق هکدوب هدرو۲
 دنتساوعیمدرم هکدوب نیا شتلع ۱ دندشیم هجاوم یریظتیب لابقتسا
 تالوصحم هبنآ رد ان دنباسن قیوشت ار ملبف ناکدننک هیهتهلیسو نیدب
 هگنیا نمض رد , هنهد لبوحت اهامئیس و مدربب یرتسقن یب و رتهپ
 هنکسدحاتزیا تلود دندوشیم بیفرت و قبوشت اد اهویدوتسا یلاها
 تشاد ناکما هکیدودح انو هدرکر ظنفرص نیگنس یاهتایلاس ذخازا
 یاپلیق هکدیشکن یلوط ۰ دومتیم یوئمم و یدام كرک ًاهویدوتساپ
 رد اهامنیس دادعتو دتدرو]تسدب ناهجدد ار مود ماقم دنه تماص
 اد شیوخنطو تالوصحم بلفا هتبلا هکدیسر دده 4۰۰ هب دوشک

 -۲۵احفص-



 یاهملیف رد هشیمه یلاع یاهكيزومو یناتساب یاب,هقر
 نونن شزومآصالکن یلدا ۱۹۱۸ لاسدد . دندراذگیم شیان شرم تسا هتف رگ رارق هدافتسادر وم ید. ۸۵

 < یقارکوت انیسسالک و ماثپ اهمایف ینادرک راک و یگشیپرته )رعد و
 اد دوخرظن دروم هتشر رثه نیاب نادنمقالعو دخ حانتفا « هتکلگ و رد
 ةدودنب رس اشخرد یتسیاب اد ۳۱-۱۹۱۳ یاهلاسنیبام , دننف رک ارق
 . دشهداتسرفناهج یاهرازابب تدمنیا یطددیشزرا اب و هتسچرب یاهملیف هک هروآباسعب دنه دوشک یلامنپم

 ودع 4۱۵ هب هدنهد شیابن یاهاشیس دادعت ۱٩۲۸ لاسرد
 رد نآددع ٩۰ و «یتبب» ربش دد نآددع ۳۱۰ هک تاپ شیازفا
 اهاتسنیا . تشادرارق «همرب» تلایا رد نآددع هو «هنکلکو
 یاد شرعپ ملبق یلغاد اهویدوتسا تالوصحما هکنیرپ ءوالع
 کبرما هلبجتم یجراخ یاهینایمک اپ زیب یلاهداد رارق ۰ دلتشادگیم
 بیترتب و هتخاس دداو اد دوشک نآژا یدنچ یاهملیا و هدرک دظثم
 .دنداد شیان

 نیلوا «لاسروینوپ» یراهربمیت یناپیک یثف و یلام كنکاپ ۳ یاهملبف
 ضرب هتکنک رد۲۹٩۱ لاسرد «نشع كنهآ> هب موسوم قطاد ملیق
 ثابلکراب نیتسب یارب مدرم هک ییشپلدرتا نیارد دش هدراذگاعاب
 یفلتعم تامطق ۰ دندینشیم شوکب نآ شیامل یلع رد اد یقیسوم و
 میقم نایسرای زا یکی طسوت هک تیم هدید یلعم یاهیقد و زاد
 اساس (یفاربا) . دوبهدش هی (یناریاریشدرا) مانب هنه
 ءزتالابو تفرگ یلقتسم یویدوتسا ةينب میصت + ناتسودنه قلمی
 «قتعكنه7 و نطان ملیف . تفابنتحتتروص شی وزر۲۱۹۳ ۱لاسر»
 دوبهدیدرگ هیبت «لانیود و «هدبژو بوبحم ةراتسود تک ر ش اب هک

 + تماصتوود بیت رت نیدب . دشورب ور دنهرد یاهفب اسیب
 ثالوصحم نطان تدوصب یاهملیق و داد نطان ةرودب اد دوخ یاچ
 تماص ةرودرد هکیناگشیپرنه . دندرک افشا ار ناتسودنه یلابتیم
 بقاوع هجوتم ناهکان دنتخادرپیم هقلتغم یاهملبفرد تکر شویزاب
 لباقنرددنتسن اوت یدادعت طقف « اهن نایمرد . دندبدرگش یوخ میخو
 دن واذگنیلاغ نارگید یارب ار نادیمو دننکتماقتسا قطان یامنیس
 دیس یملماک ملبق۳ ۰ ۰ هب ۲۵-۱۹۲۱ یاهلاسرد هک تماص تالوصحم
 یب تالوصحم هجیتلای و دیسد ملیق ۲۳۳4, شدادمت قطان ؛رودرد
 هب زی هدنهد . دمآ ازایب یرتیلاجورتسقت
 مددریگناهج كنج نامزود , تفای شیازفا ۱٩۳۵ لاسرد ددع۷۰ ۰
 دادقب شتالوصحم زا و دیدرک یدهیدش نارحب راجد هینرمکی دنه
 تسکشرو هکتیایا رب اهانیس نابحاص لصانیایور ,دش هتساک یرامشی

 وم اپ

 فلتغم یاهروشک زا یرتشی تالوصحم ندرک دداوب میصت هدنوشن
 نییرتدایز تالوصحم اکیرمآءدعتم كلاسزا هتیلا هک دندون ناهج
 . دشیم هدید اهنآ

 ۳۱٩۱لاس لیادا زا اییرقت قطان نارود یطود هتفرسپیور
 مدرم هلمجتم ناپج هنلتتم للم بجع تعاب تبجرم زا ءدانش نياو دعآ رد شیامتب و هیهت فلتخم ملیف < ۹بیرق ۱۹۸ لاسرخادا ات
 . دیدرک امروشک

 ۱۹۳۹ - ۴د یاهلاس
 ابتیس ناهاوخاوه و نادنتقالع مود للملا تب كنج زا لبق

 لاسردهک هدنهد شیامن یاهامنیع دادعت هکیدوطب دوبن شرامشپ لباق
 علابشرادعت ۱۹۵ لاس لا وارد دیسوبم ددع ۱۲۹۵ هب ۹
 شیازفا روصت لپاق ریغ و بیجع ماقرا نا و دیسر ددع ٩۰۹۰ رب
 ۱۹۲۷ لاسژا . دهدیم ناشن یبوب اراهامنیح نایجاشاست ونایرتشم
 ملیف یاهوبدوتسااب یراکمهو قبوشت روظتنپ ناتسودنع تلود دمی
 داد لپکشت < رپشاگنارو هب موسوم یاههنییک شیوخ دوشک یدادرب
 - راک بیئرتب و تشاد هدهمب ( ریشاگناد . ت ارنآ تساید
 ءاتناش» ۰6 یوبلازاف-ربلا » نوچیک درب ناک دننک هیهت و نانادرک
 دوضح هنیمک نبا تاسلچ رد «یلوشاپوو < ناغالادناشو ۰ < ماد
 لک یلغاد تالوصحب نکسدح ات دشتفرگ میصت و دندیناسرمهب
 , دن اد لوتپم

 دنه رد یبلاج انبشیاهملیف ۱۹۳۱ - 4۱ یاهلاس یطرد
 9و .زا «هعرپوو «هنکلک وو < یثیب» رد اهامنیس دادعت ودشهیهت
 وتفابشیازفا ۱۹۸۱ لاسرد ددع ۱۹۰۰ هب ۱۹۲۱ لاسرد ددع
 بیرق مادک ره و دندرب ارهدافتسا رثکا دح نایمنیارد اهویدوتسا
 . دندزبیچب سلاخ دوس هییودنویلیم "

۳ 

 هک «یلوکق شع» ملیفزا هنحصكيرد «تناو ایاج»و «
 رها هداد امت نارهترد یدوزب

 ۳ حفص



 كنجزادعب یاهتیقفوء ۱
 نابگانناتسودنهیامستمنصریکناهج مود كنج عورشزادمب

 ودوپان:رود یدورپ دندرکیم دوصت یلاها بلعاو تشک دوک و. زاهد
 -ووشک فیدرمه ناتسودنه هک اهتدمنیا یطرد , دیسریهاوخ ارقنآ
 یربخیقالخاو یرنه شزرااب ران 7 هیبنزا دیکنجیم ایند كدرب یا
 رب او یقیلبت و یکتچ یاهمیق یهاکهاک اهابتیس نکیلو دوبن
 دیدش لایقتا اب شزرا یب ملبف دنچنیمه هتباو :دنتشادگبم شبابت»

 تمتم تفرشیپ + للمل اب كن مامتازاپ . دشیمهچاوم نادنالع
 هنقرک شیپرد كنچ زا لبق هک اد یهاد ناتسودنه یفارک وت اش
 . درک اباد هوب

 تسوو رتهیلاعا رتکا رظن رکید راب یدنه" یا
 ناتسودنه ۱٩۳۱ لاس رد . دونبلج دوقب اد راوجمه یاهروشک
 نبادادعت ۱۹۸۱ لاسرخادارد + دوب هداتسرفن رازابب رتشیملبف ۸
 عورخاب و دیسر ددع ۱۲٩ ینمیدوخ شیازقا یاهتنمهب تالوصحم
 یلوط . تفاپ لیلقت ۱۹4۵ لاسرد ددع ٩٩ هب اپملیفنبا مار كنچ
 و دوسپ اد دوخ تارشیپو لماکت ریس رگبدراب ناتسودنههک دبشکن

 ءاقترا شزراب ملیف ۲۸٩ هب هدشهیبت یاهلیف دادمت ۱۹:٩ لاسرد
 داراپپ یدنه ملیف 4٩۰ بیرق۱۹۵۱ لاسان ۱۹ (۸لاسلا , تاپ
 ناتسودنه روشکب لاچو شزرااب یاهملیف نآ زا یدادعت هتبلاهکدمآ

 یلابیز یاههنمصهک «نابهیدن ۲ > یدنع ملیف , دیدرگیم پوسم
 دد دو نسیتش لباف يآ یاهزادآ و تشاد دنه یلع یاصقد را

 ملیق - درک ناوارف هجوتبلج ۱۹۵۲ لاع < زین ویللملاثب لاوبتسف
 ملین ثیمجنپ ناتسوهنه یاملیم شژرا اب لوصحم < نیمزراتکمودو
 ملیفیللملانیب ةزباج نادواد .تشیم هک دش هتخانش < ناک و لاوبتف
 یلاستیس لاوبتف یتخه رد .دندومن هادها نادب اد ۱۹۵( لاس
 <«وهاب حاریی و بلاج ملیفرد ئه دبدرگ اپرب هتشذگ لاسهک «نا>
 نتفرگب قوم یمود هک دوبنهنارا لاوبتسفب ار < شفک یکادوو
 . دیدرگنآ یرته ةرباج نیرتگدرب

 ناگشیپ رنه و اهامنیس رامآ 1
 رداکی رمآ) دشابیم ملاعرد ملیف هدننک هیهت نمود ناتسودنه

 ءدوشک زا یفلتخم یاهملبف امنیس عارنغااپ و (هدادرارق تسه ةبترم
 ۱۹۳ ۹لاسرددراذگاشاش شرمب ودرا وار هدحتكلایم هلبجنم یاه
 :» رهشرد اهن[ رتشیب هک د یسریمددع ۱۵۰۰ هب اهامئیس دادمت

 یاهنیسناس ۲۰9۸۰ لداس دنه روش" رضاح لاح رد , تشادرارف
 ابنآ یلدنص۱۳۹۳۸۹۹ رب غلاب هکدراد موس و مود ولوا هجرد
 ابسلیف یاشاشب یچاشادن رقننویلیم یس هنایلاسو تساهدومت لاغشا ار
 - نو یم موجم اهامنسنپاپ

 رفن هه دودح رد لاسنهک روشک نیا مييوکبرکا كشیپ
 اهن آنی رتفورمم .دینکب مت دیاشدراد لوا هجود درم و نز ةشيررته
 و ۰ «دوباک جارو, «نایناماریاسو + «یرامواشارانو  «هلاناوو

 < یبوچ كمدآ » نوچ یشزرا اب دانآ دد هک .دنشابیم «مابرشو 7
 ومدون تک رش < زادن آ[>د «هداو۰6>7 ۱ :رامشنتیپاک و «الاگنانو
 هتشذگ ,دناهدروآ تسدپ ناتسودنم ناشروشک یارب یاهزن تادافتاا
 راک و هدیزنادرک راک رفن ۱۸+ یاداد ناتسودنه « ناکشیپرثع زا
 ,دناهدروآ دوجوبدبلاج یاهملیق بلغا نونکان هک دشابیم هدومزآ"
 (ایدادیموه) (داکادوسام م.دناکوم):(لایاک یرش) :(ینوکان میجان)
 رد هک دنتهناتسودته ةربغ نانادرک راک هلمجتی زا (ینارات یسا)و
 - تعاسو :«یدیدو ۱« هنافاو ۱« نکیزای ودننامیمهم ران ةيبت
 و دناهتشاد هدهع رب ادیکرزب شفن «تخیشوخناتسودو ۰ «هدزاب

 .دندورفا ناتسودنه روشک ی

 یگتج وییلبن ویملعیاهسلیف هیبترب هوالع ناتسودته دوتک
 هدروآ دوجوب زین تاناویحورشب یکدنزژو تعیبطزا یرتشزرااب را آ
 راثآیرسنی.دوشبمنالطا < رتناموک یاهملیفو اهن آب ًاحالطصا هک
 نآ شبامل طاوب ربناتسودنه تیقفوم ذا یتسق هک
 ملیقبلا ناب اهدمب.دیدرگی فرم نابتابجب «دوقنمنیپ و ملیق هیت
 داد مدقنیتشنانسودنه «سیلپمناواموک و مانبرتاموک و یگند
 "هیهن یاهروشک ریاس و تشادرب هارثیا
 71 شابرکدو ژدش هیهت یاهملیئدادعت .دنتخاس یرکید یاهملیف و
 نآ رثشب دادمت هک دیسریم دده ۱۰( هب ۱۹6۹به ۱ یاهلاس یط
 عول نیا رانآ نیرتباج ون رتدپمژا.دوب هشهیت و دم

 اهنآ هد عدرادن نایاپهکی گنج» و «ادرت ناناولم» یامبلیف
 را ود یتحودرپمان اد «بوثجلاناکوو يدننکیم یکدنز هراب ود

 دفتبنفوم «دیفس سابل رد نانز» و «نینهآبساو یاهمانب رتناموکد
 سکدتهروشکی ارب «ناکوو < زیند > یاهلاوبتسف

 یدادربملیف یاهویدوتسا
 رد (دنهو مان تحت ۱۲٩۱لاس دد یرادربملیف یناپمک نیلوا

 شیازفاب ود میدبد هکنانچ اهدمپ و دیدرگ جا
 لم# هزهجم یویدونسا ٩۱ ناتسودنه روشک رشاحلاحرد . دراذگ

 نیرتمهمزا .دشاب هتشادندوجو هنایمرواخ رد اهن ریظن دیا هک راد
 هکدرپماناد 4۸۷,۸0 ویدوتسا» دباپ دنهیاهوپدوتسانیرتفورممو
 علتنا ۱۹ جلاس نتوژءامردوتسا هدش مقاو «یشیی تلایآ رد
 یویدوتسا» . دداد هدهع رب (نیابایم۱) ادنآ تساید و هدیدرک
 بوسحهدنه روشکی رادرملییاهین مک نیرتهتسجرب زا زین «لارتناس
 نامتخاسو تسا هدرک ملیفیهتب عورش دمپب ۱۹۵ ۲ لاس زا هک دوشیم

 (۳۷ هحفصرد هبب)

 -۲۷ حفص



 یورچونیج
 (ذوندوب)

 یداموار
 ییید لاندراک)

 کكايام امنیس و لاتسیرک امنیس ذورون همان رب
 تسا هدادن تسدزااردوش یگ ز ات نرقكي زا سپ زونه هک یراکهاش

 زا
 نوسناسنووبا لاشرام رز
 (رتیوود یسل) (نانات راد)

 یزاب ریمش جیهم یاههنحص-ایلاتیا و هسنارف یامنیس نادنمرنه نیرت تسدرب ز زا یاهدع تک رش اب
 تسا هتخانشن دوخ یارب یریظن زونه ملیف نیا كيم۲ و

۳:۳ 

 امود ددناسکلا رثا

 یگند مابت

 هسنارف ل ومصس»

۱ / 

 سدراب ناژ
 (طدراوود) (دونخود)



۱ 

 و یادم رگ

 هتسج رب یاهتیسخش زا یگپ

 نوچ یسهم یاهروشک رد هرز
 كلاس رباس واکب رمآ و ناتلگنآ
 و بوبحم یقاک هژادناب بل ابورا
 ۱۹۶ ۱ لاس رد . دشابمفور
 و دنمرنه هرات (وب داد
 مایفردتک شب میصن یوسف وه
 هبهت یللسب تفرک «هایسو قو
 دعب لاس نیدنچ و داتناپوش0
 داد منب یاهشیپ هاب (و]
 هبناسر اد ملبف نپا (پب#

 تسد اب
 ربرقو ملف تعادن زا دز زا
 (لادنتسا) دوهشسناتسادز مو
 2 دود )طسوت هک دوبءق یاقآ
 تدوصب كررب نادرگ زا(
 یکیدمآ دازابب شزرا اب ماگ
 ره ناف یی فومن تان
 و سی رتکاو رونک ۲نپرتپپ لک
 زا نآ نادداد تبع هکلاس مه
 یرفه و انیستسجرب یاهترهقق
 یربباوج هنشاب یم شرق
 نیا اسحالطصا هک دیابت یم اف
 < ها یامنیسیزو دید مپ دو
 اجلاس (ییلب رز, نان
 راضتقا رب وه وکشاب نشج نیا )3
 بنت شتیاوسص و درو]تسدپ ال

 ملیف ود تکرشد یزاب هلماوپ
 رالم(دارذ . درب «هاسوزمرقو

 یاربزبن ۱۹۵۷ لاسد» لا
 اد یژوریپ دف ماجنا دارا
 تسهب لاساشیرنهنبرتپب اوج
 رسپ ملیف رد یزاب شنل د دزوآ
 هتفز شسجب ناطبشو نوچشزرآ
 بقل ( پیلیفدارژ )گدوب « دو

 هفت كيهارمهپ : وا یتشادتسوق
 رد وا ثیقفومزا رلوجخو بام
 زا هتشذگ , دوب ابنیم یکی

 یفاک هزادناب (پیلبت راز"
 مهم و ریطخلتشنیآ دادیم

 رشکت وا ذو شوم درو تشاو او
۳ 
 «نیدورفمو مابنود هیون مگه
 دیدوگ هیهت كيرکم دوشک رد هگ)
 نارهت یاتیسدد یدوزب انا و
 ویس» و (دشدهارخ هداد شا
 رد هجنآ ( بیلندادژ ) «اریز
 یگشیبرنه وا ینادرگ زاک سرم
 و هرانک لس حب درب و
 دان زا ملین ودرههک دشنبا هجبق
 هتخانش ها رفیانیسشوفرپدموم

 دنا گیم تاپس رگیدکی زا ید بس ملاع زا (پیلیف راد 2)» ایآ
 روهشم دوتک]لی نامز نیمه رد

 ناخاهاس رد هک را ۲
 | مس ناب رج ؟ درک دهاوخ یریگ هرانک

 تساوهبم(دآرژ)نیقیدوطب . دندخ
 دق (رب ویلا سن رویا رس) هک ی لانه راک
 ماجنادوخیگشیبرتهویناوچ نامز
 میهارغ هکنانچودنک رارکتدوب هداد
 یلابن روظندب زبن هرخالاب تفک
 و

 ملیفرد «پیلیفرار» قافتاب «ناروم لثیم»
 دندرک یزاب ار لوا یاهلر «كلرزپ یاهروونام »

 هحفص- ۲٩

 دوب هتفرکارق _هسنارق یلاها
 مان (دالیو ناژ) كدزب دونک ۲نیا
 سیپ رد یزاب ماگنه -کتقاد
 هب (ییلیترادز) ۰ «مدد دراشبدو
 (دالبد)زا (پیلیف) . تفدشتاقالم
 تان زد اد وا هکدوبن تسارخرد
 نر ) و دننکمادختسا رکذلانوف
 نباتباضر و لیم لامکاپ (دالیو
 اب (ییلیف)و تفریشپ ار اضاعت
 داد همادا نانچمه شیوخ یرته
 ((پیلیف دا رژ) ملیفدنچماسلازا سپ
 + تفرکاهملبف یتادرگ داکب میبصت
 ووبن رضاح هچ وچپهب وا یفرطزا
 ویدونسا نایدصتم هک یبلیف ره رد
 یا یزاب دن راذگ یم شاهد
 درو -م یویرانس البق یو هکلپ
 تک ش هاگن 7و هفاب ار شاهنالع
 ویدونسارپدب ملبق نآرد اد دو
 موضوم نیهیور و دادیم عالطا
 نابم رد نولک ان دب ملیف هکدوب
 هدید رتیک؛ هدرک یزاب هکییاپملیق

 پاپف دا رز
 نادرگراک (رکلآوبا) هکتیهردراد
 وا اب دوسن اضاقت یو زا كدزب

 تیم اب هیامن دم یداددارق (پیلبنژارژ)۴ ۱۹۰۰ لاسرد
 هنر ) نآ زا دمب . تفریذپ ارنآ تکرش فلتقم ملبق هدزا شی رد

 «ارپدوبص» دوهشم ملیف (نامک  نیاشبادن اب شتربخ تبصو هومن
 تیففوم اپ هگتغاس یه زا اد و دیسر ملاع طاقت یصقاب داثآ

 نونکا ۰ دبدرگ وربور یاهقیاسیب  بچ یارب یرادربلبف یاهینایک
 یتتشاد تسودو بوبحء هشیپرنع ادوار دافنا و تففاوم و رظن

 هلاسنیدنچیوزر آب نامجیلاها رتشی
 هدیسراهملیفین ادرک راک یی شیوخ
 یهانوک شفا یاب وین درک اک اب ,تسا

 (لاکیپنآلبت یارجام» ملیفرد
 یبوهبا دوخ قوفت

 تسا راودیما (پیلبف دادذ)
 ةباپیه دناوتب یتادرگراک رد هک
 لسرام ) و (رلک هند) لثعیناسک
 گل آویز (ناسک دزد (هنداک
 ایت رک )و
 دوخ زا یشزرا اب رانآ و دنک هیهت
 . دراذگ راک دا

 دلرتم«ناک» رد پیلبف دار
 «نیف دددولک » بورتردادنب اودیدرک



 ۳ ب (لیورتم اس)وع-
 طاسبناثعاب كش تودب هک هد رک باختنا یملیف دیع یلیطعت یاهزور یارب

 دش دداوخ امشرطاخ حرف و

 (هاگشورف راد لاجنج)

 ام هکنیا یاب |
 دیهدب ینیرهش دوخ

 او یا ودرکادهاوخ ادص ادمک ملیف نیاباراهنآ بمب ر ۴ لم نا رهتدد
 دنگ توهد نیریش رد قرغ ار هبه
 دوخ زا اد همه و درورس و یداش

 دیزاس نونمم دومن دهاوخ

 , یسراف تاب زب هلبوح
 لارتناس وید وتسا طسوت

 (مادزی» تامرن) ناتلگنا یدمک یابملیف هشیپرنه نیرتگدزب كارتشاب
 دروف رتار تراعرام - رتسیلا ریوم - سیروم انال : فورعم ناگراتس و

 ۳ ۰هحفص_



 یداوج -
 نیت اژر هارد ملبقودس۱
 - ۲ تعاد ادنز لد لر
 هجرد یاهاشیسرد لایرس ی

 یاهملین-۳ دوشینهداد

 دن هدرکی زا مه الف وووج
 رد مهیب زار یو رتسآدرآ

 و < تالبطت هد و
 تک رش مه اب < یبآ ۵

 م - نیر
 درک اسارت ۱ ردق

 لاحب ام او كنم لد
 باب رم سکعودروآ محد

 میدرک پاچدلجیورمهاد در
 وناب وین اهن وبسیکه

 ميهدیمن لوقالا راه... نو
 نامتسدب یبوغ سکه هجا
 .درکمیهارهن یمن

 یرجنس ورمخ

 باتک زا تسف نآ هل

 هاگتشادزاب و مث روس
 لد رولیات ندد < ۱۷ هر

 راجا مر هک تشاد از

 |زبجم یسطاثم یدناب داپچ
 یادص هقیرط اب ناوتیبن ؛دناهدش
 . یکسلابودادشیاس ماتکیسرپو

 روآ مات
 باتک یارب هاتفیدب -۱

 رویا هاگادج دلج < نییوخ سرب »
 زا هچبتن ددو دوبهدشن هتفرکر ظن
 ملیق-۲میدوذمم اش یاشاقت ماجتا
 یک ریانیمار «تایلاو صترپ»
 داد دنهاوغ ناشت قافناپ یابم و
 .هدنی]لاسزپاپ رد هتبلا یلر

 یامغ یضت رم یاقآ
 نادوالدو ملیف هک تسا ماسم-۱

 قرف <وبناوب[وملیفاب «درکزیم
 پوکسامنرسیا و هک دیدن یگم.دراد
 روتکیو -۲ !یلوسم یمودو دوب
 تسا هدرک یزاب ملیف یلبخ رچیم
 هیقب دد «دیدجملیف دنچ زچب یلو

 هتشاد ارموسو مود یاپلر الوصم
 هدپمپ «هفرخ ملبف لوالرس۳تسا
 دوب «نتراپراچب رو
 یمخفا . ع یاقآ

 - ۲ وبدوو تلقلورا - ۱

 «نادژنود» ملیفرد «سرونهنیل
 ء ابرایو - ۲ دندرکیبیزاپ مهاپ
 تع «یلدزدابمو ملیقرد «لیهاد
 ۳ تشاد اد نیرکدراچید لباقم
 و «ناداکوبت نیمزرسو ملیق ود
 یدوربار «تشگ اب ی «اغدورو
 دیید دیهاوخ «نوپلکیرورو زا
 ریوسکی راک زا یبلیقودیکی - 4
 .دنهاوخشیابن یدوزپ هکتسادوجوم
 نازاب ریششو مسلیف رد - ه داد
 < ستب دو نا دار هس «نارخءزا و7
 » دیدرگب«یژاپ < زرتی وند

 یدبعت كنشوه نایاقآ
 یفیسیدعم-یدمح یلع

 یاهلاخدنه رفعج
 ار« نیطابش هاخو ملیق - ۱

 شکلد-۲دنادادناش نارهتردمه
 یزابیملیف رددرادن لای زونه هک
 رد قپاسلایفابکنامرآ یلو دنک
 « .۳دشاپبم بوخ لركی راظتا
 هکلب دوبل اهدوپشم ناگراتس اپن
 ای اید < دوهشم > ناک راتس هبه
 یخ ابو دناهدرک رهوش

 یزیچ و اهاشب نيا ریاتی نداد
 تسد یدداهولرول- «۱!هسامین

 یناج . دناهتسش
 یاهملینیرسودنباس لس راوسیو
 و دنکیم یزاب 6 یلکتچ میج >ع
 هاتوکی اهلی ره «بارکرتساب
 ,دیامشیمتک رشنور زبون سوصخم

 روپدرک دمحا یاقآ
 مچو اش شهاوغیانی - ۱

 ژا یکیهحفص نیارد یرکید ریثک
 «نایساک وب رونب و یاهسکع نی رغآ
 لخ ینارگن زا هک میدرک پاچ اد
 «یدقمجان»ملیفتسیند۲-7 دیوش
 < یندریج ومیسامو دتساینیاتبا
 هثیپرنه ءار نیرتهب - ۳دداد مان
 مطودبنک لیمعت هک تشیا ندخ
 امرکقروج نیا ات هوم

 اش فلطل زا ناک دن اوخ تالاوئس
 شادیلوتسارگتتم زیرع تسود

 -۲دنادب ار شمسا یسک دهاوخ
 تپازیلا دارفیپ قشاع امش نوچ

 نب شه زا یک مهام ؛دبهدش در
 هاش نپا دلچیودا روا یاهسکع
 زا - ۳ میدرک پاچ یگند دوطب
 نیرغآ >ملیفودطقف رولیتتبازبلا

 لاجنجوو مد اریداپ هک یر .ن
 .تسا دوجوم نارهت رد < كرب
 ورتم یلاپیک سردآپ واپ دیناوتیم
 یار دیاشدبنک هناکم ریام نی ردلک
 قبلا .دتسرفهدش اشنا سکع ابش
 داب اد «پانف آ رد یناکم» ملیفهک
 و داد دنهاوخ نان مه رگید
 شیابن یاشیسنیفیب ببرق لامتحاب
 .دوبدماوخات یامنیم هدنهد

 - ینایشاد اضر نایاقآ
 لها مامتو یهیرک لیعاهسا

 ! هداوناخ
 یناپمکی اد اش تاکیربت ام

 ملیف هیهت رب ینیم رتداو ناددارب
 میدرک غالبا «یورت نامرهتنلهو
 اش كيربت نیاذا یلیخ مه اهنآو
 هک دندومرف و هندش لامشوخ
 نونک|اشیابی زی «اتسدوباناسو رو

 یگنرماتملیف رد «دل نل > افتاب
 و تسا یزاب لوفشم (وکایتناس)
 ۱! بوخ یلبخ مه شلاح

 مالعا اشب زین دوخ فرط)او
 قلاعزا رکیدیکی یدورب میدادیم

 كيرکع رد هک اروا یاهلیق
 نارهتیامنیسرد ؛ تسا هدرک یزاب

 (۳۶ هصر» هی



 (سک ریاهنیس) زور ونهمان رب

 (راتماک ول) و (توب آدوب)

 دوبل اه یدبک فورعم تاگشیپ رنه

 دوخ مایف نیرت یاشامت یارب ادامش

 توب ]دوب ربهدالد

 دنمرنهولتساک وا و

 زلراچ روهشم

 ملیف نیا د نتنال
 كرو دراد تک رش

 نتیباک لد رگیدراپ

 دننکیمدار کنار دیک

 یاههنعیص نتشاد ثیحزا یدمک ملیف نیا

 یاهزاوآ و صقر و روآ هدنخ

 ودتدم هک تسا ینف یردشب بب رفلد

 خ داف ایند مف زا ارامش تعاس

 دزاسیم

 یاربلاس ۱دزارتمک تاک دوک دورر

 تسا دارذآ ملیفنیا یاشامت



 :«متاوک_ یارزکر دا نه رج یاسر +
۳ 

 3 :تاگز - ماوخ ملیف دیرش یارب

 فیتاگن هلبود _ ادص _ فیتیژوپ
 عجاد تاعالطا و هی

 یدعس نابایخ سونات تکرش هب یدادرب

 یدعس نابایخ سونات تک رش هبنییلاط - تسا
 .دنیامرف همجارم ۳٩۱٩۱ نفلت یدعس,

 دشهداد شامن

 اناید امنیس . سک رامنیس

 مادد < اکبسروک نان زهار »
 ۱9۹۲ لوصحم-ینامرپقو یعیرات |
 هارتفاب,سع ترا نیانوب نایک |

 انود - دن الوپ-نپ رک دراجیز
 ورا ان یربنادرک راک كيرد

 ناریا امنیس
 یقشع مارد «نیون یناکدنز»

 تیوماراپ ینایک ۱۹۵۱ لوصعم
 نیتنوف نوج ۱ كارتشاب اکیرما
 هژود زاوستارق - نت فزرچ
 لرتید مایلب و ؛نادرگ راک

 لاتسیرک امنیم
 مادد«سیدایزا تیدومام >

 ۱٩57 لوصعت,یسیلپ و یسوساچ
 ژو دن ان اد. رتشاپ ابی یتاپیک
 یردوا - زرناع جرج نرونترام
 شی داپ تره د:نادرگر ارت

 « بونج نایاخ رببچ >
 لاسلوصحمییلپ و یسوساج مارد
 . متسی نرق سک و فیناک ۳
 هک اب
 نادرسگ راک - رشپداملت - ذرت
 را وقت وماس

 دلایام امنیم
 یسراغب هلبود «اقار افادو

 لوصحم - یناعرپق ووخرات مارد
 یزاسنانوکهدعآ ارتشی الات
 یمرجورتیپ + نادرکاک

 دل راپامنیس

 و یعاتچا مارد «هراوآو
 هم لام لوسحم یداضا
 رویا حاد هلارتشاب - ناتسودنم
 زوباکحادنادرگ راک - سرخ

 لپورعتع امنیس

 (مرادندوجو یرتکدربقتم)
 ایلاتبا۱۵۳ لوصعمیماتجامارد
 وکتارف,یدلاول التوتت 7: هلارتشاپ
 وجروج : نادرکر اس یگلرتا
 شوبراد طسوت مرا هلبود)یکنای
 (لخ

 -۳۳هحفص-

 یاىه امنیم
 نرتسد مارد < «رقن رهش »

 هک ۱۹۶ ۲ لاسیگن رلوصحم
 - تفوماداپ دلو مدا : شا

 یزاب بول ودنوربا س نیاربدا
 ندرباب ؛نادرک داک - دلارجرتیف

 نرتسرادد نان رافو
 دوبن وب یناپمک ۱٩ ۵1 یگت دلوصحم
 هارتشاب .- ان رتنیا لاس
 سیسکل|.یراک دلت کم
 وب نادرک راک .یدوچرونکیو

 لاگیزوم «قشاع هنیپ رنعوا
 حابع : ثلارتشاب - یرصم یدیک
 یرارت ..بامولادیعدیس

 ارد مرهان نیچناجاق» ۲
 نمتدوپ كي دا, رتفابتیسوساج
 ایلماک

 لاکیزود ارد« لباسی -۲
 یبجپ هما ناف ارتش. یرصم
 قیماخ

 خرس لک امنیس
 یلانج مار < دسهدارقو

 - دلو و.فرالکن ید» كارتشاب
 ویامابنیجربو - سدوف

 سون وامنیس
 «تداحو
 اپ ایلیا
 یرارکت-یسرافب هلب ود-یلبازیدام

 امنیس
 لوصعم یعاتجا مارد < سبحنی»
 متسب نرق سکوف ینابک ۲
 یرارکت
 هلاژ امنیس - نهیم اهنیس

 یسزاتملق(رادماننالسراریما)
 بناهج هام - شولیا , كارتشاب
 - ملبف سراب ویدوتما لوصحم
 , یدارکت



 ناریا یامنیس یماهس تک رش :
 زا رگید یککیكنیا . هدراذگ شیامن ضرعمب ار لاس یاهملیف نیرتیلاع ونیرتهب هتشذگ ینامنیم لصف رد هک
 هوکشاب :لاجم یاه .هیهت رد هک |رریامنیودلگ ورتم مظعیناپمک ناجیهرپو يخيرات یو

 باختنا ۱۴۴۵ دیعلیطعت یاه زوررد شی امنیاربدرادیناهج ترهش

 -پوکس امنیس ( قشع هیلا)
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 0 دم سد سد میس ی هر هم سس بد 06۴ ال ی سد دم به
 ورتمیناپمک هات وتاوج هشيپ رنه و (رن رتانال) یزانط و یئابیز ههلا كار تشاب

 رکیپ یرپ یوریم و بیرفلد یروح رفن تارازه و (مادرپدنومدا)
 روآ ناجیهوزیگنا تریح یردقب (پوکسامتیس) عیسوهدرپیو دمیظعملیف نیا للجم وهوکشاب یاههنتحص

 ۲ درک دیهاوخ هیصوت دوخ ناتسود«مهب ارف ۲ یاشامت كث نودب ق

 هدید رگ پوکسامنیس یاهملیف شیامنهاگتسدب زهجم آر یخا زین (ربلا) یامنیس
 داد دهاوخشیامن ادمیف نیا تاریا یامتیس قاقتاپ و

 -۲۴ هحفص



 «تدژو زا دیاب هه
 هنارهام  یرادریلب

 (2دز), دشایم دوخهفرح
 درادیدایز یراکیم هی هو

 (دیچمدارپ) ینسعم
 هتباس نوچ و تساملبف هب

 میرگدراد مرگ رد یر

 نایت. ام ربا
 د(یتاعس) ۰ (یمود] +

 ملیق یعقادهدنزاسوا
 لبفامفرح هکمهیناک

 تیبهایب اهربقن 7 : دننزیماورخآ
 یم ملیق ناگشیپرنه ابتیا

 | یم داک یاسو تقیقحود هک دنشاب
 | نادرگراک و ترانس و دنته
 یود اهنآ هلیسوپ !ددوخیادیا
 ٍ دننکیم ممجمهدرپ

 یکدت زو مایقرد
 هب ریزناگشیپرنه ؛ دیچمزا دم
 .دنشبمیاهدمیاهلریاراد بیترت
 تاوبدلازس - (ناهجهم)ابنوروناب
 - یربتق دیبح س هلیمهت - یرکق
 سابع - یثیحم نیسح - یوجاوخ
 . ین واس

 اد (ناهجءامیلوقپای) ایفرر
 نالسرایماملیف رد . دیسانشیم ابتح

 نیادارفا و داحآ بلغاهک رادمان
 هکنامشه « دناءهدید ارت 7 تکلسم
 دابیارب و درکیمیزاب اد افلخرف
 < وبحمو لرملینیارد كنبا مود
 "[یاداد اینود . دیامتیم افیا ار
 هتشد ود یردف رکا و تسا یبوع
 املسدیابت هملاطم رتشیبدوخیرته
 - دشدهاوخ لاتین اشیاهنف شیب

 نادنمرتهزا یرکف نداریم
 ملیف نیا ددد تصاناربا هقباس اب
 یسمافیااد مشچ دودفورسپ شقن
 | تسا مکدایسب لدنیا دنچرم دنک
 ددروجوا پیتهب هکیناجت زا لو
 تفریذپ ارنآ لبع لامک اب « دمآیم
 درک رب ميظعیتنم هادنیاژا و
 دابن (یتهمدیجم) دو هرکاخ
 ملیف ژات رب درد ابقهاد «هنیمیتو
 هدرک یفرعم امشب «فرش ونوخو
 هدشناوخ شقن ملیفنیاددیو . مبا
 هوادار هتاغاشامت

 لاس دنچ زا سپ یربتق دیمح
 اد شهاوغ دابنیا یریگهرانک
 هز-هان لدو تفریذپ اددپجم دوخ

 . درک ارجا ملیفنیازد اد هبوبجم
 ميدآدنیاهزتریچمه نی ی اسهزاب رد
 م بطم رکید نوچو ميیوگب هک
 هک مینکيم توهد اراش ۰ هدیشک
 یکی و اناپد یامنیسرد ادملیفنیا

 هداد شیات هک رکید یا
 مهام هیناتچو دینک شیت + دوشیم
 + میتشاد نآ هدای رد یداقتا رظن
 رظن راهظا رکید هرامشود یکیرد
 - درکمیهاوع

 یورتشیز ادوارگید یاییز سکع
 اش ناجمقودت ات. میک هلجم دلج
 اتسدوپ اناسود ناج و

 | قشعهپل
 ۱ (۱۷ هعنصزا هیع)
 ریامنی ودلک و رتمینایک تالوصحم
 | و پوکس ایم هقبرطب هکدشایم
 .تساهدش هیبتیگنر مات

 ی رک هجرتنودب ملیف شیانتدم
 بوکس اینیم و یلوسم یاپبلق
 و ی ملی نن] تا هدر .درار یر
 ۱۳۳۰ زودون دیعرد هک تام

 شی ویگن  تساهدش هتشاذگ یا شرع

 |یئالط نیهاش هثوشعم
 (۲۳هعنسزا هبقب)
 یاجل دیعب راتوینام رهق یاملیق رد
 دیاشیم ایا اد لوا

 | دا میم هدنکهیت «یجوید
 اد «دوسیتال كنارف» زبب کی
 رد دویتالكنارف . دون باغت
 تب و هدمآ النیاب یخادا نیا
 دی شیمتکر شیلیلاتیایاهلیفرد
 نارهت دد یدایز یاهملیف وا زا
 |یرامانامرتخد ناوتیمهلبج امدید
 اجنپاردار< هتفر تسدژا نانزو و

 ادیسک <یجوب وی دات وا .دومن رکذ
 «ایلاکارب ولراک و زا رتتیاخ
 ,دوشن ادیپ ملیف ینادرک داکیارب

 یکی هک مایا ولرکو
 ییبلتبا یاهملیف  نانادرکراک زا
 تردقیالعا دح ملیق نیا رد تسا
 ایراد ملیفد هدرپ زاکب اد دوخ
 | ذا هم , تسا هتخاس بیم نود
 دبنوکس امثیس هقبرط ندمآ دوجوب
 هدننک هیهنیاهروشک یاس اکیرمارد

 هیهن ملیف نیرط نیا اب ربن ملبف
 . دتکیم

 | قح هکتیا یارب < یجوب >
 یاب رپ وکسامنی هی راصعت |
 دد دژادرپ متسیب نرق سکوق
 ریوسواد ملیف نیا دوخ یاهنالعا
 هکیلاحرددومت یفرعس (پوکس هتیس
 | هدشهیهت بوکس امنیس هقیرطب ملیف

 | تیادیژم نآهوکش اب یاههتعص و |
 | «یلالطنیهاش هقوشعم و .تسا رظن
 نو هتیرطب و .تسا یگند ماست
 «دولاک اینارق» یئایلاتیا یزیمآ
 اند تسا یفیرظ رایب كنر هک
 همانررب ملیفنیا . تساهدش یزیمآ
 دسیاش و دشابیم نارهت نیس دیع

 دهدیمهد مایا

 كس تبازیلا شیادآ مذاول
 رن قباطم دنناوتیم ار
 ی ام نمهب ۱دزاهک

 کت رد نآ تسرهفوهدش
 تسا دوچوماهیل"دنیامن

 دنیامرف عایتبا

 ندرآ تبازیلا تالوصحم
 ناگ دنیا زاطقفاهناتسرهشرد اد
 دیئامن_یرادی رخ ام سوصعم

 گور هاگشورفسهاشنامرک ٩
 نک ول هزافعسنادمه ٩- ٍسابعهزاغم دهشم-۰

 ماردیرا.هناهدنیامن

 تایمیهاربا سیئامادآ

 ما.ما رپآ

 ] نالت ۱و هراش دازلال



 دنکیم میدقت امشب ادلاسمایدیع نیرتگ مزب (لایود) امتیس
 تسا هدشهیهت كانرطخ یاههناخدورو قوخمیاهلگنج نایم ردهک یملیف نیرتحیهمو نیرآ مبظع

 یگنر مامت (تشگ زاب یبهناخدور ) بوکس امنیس

 ۳ -»مهگ ها
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 قوت هنییرنه ماچیم ترباد هدناوخیم ریذپلد زادآ دنچمک ورن ومنیلیرم ابراد و زانط هراتس هلرتشاب

 هنداح رپ و ینامربق فورعم یابملیف لکیه
 ۲ .دینکت وعد ملیقنیا یاشامتباردوخ ناتسود لیطعت یاهزوررد؛یدیع نداد یاجب

 رهظرااعب ۸۵ - 5 - 6 - 1۵ - ۱۲2۵ و حبص۱۰ و : اهسناتسع ورش



 یسانشیمار
 دیک فید هظحالم هک یر

 ناکراتس نبرف دووشم زا نآ عب
 لکشریتت وددروآدرک ادزوویاق

 بیرفلد ناگراتم نيا . می
 باغ ددتینورسو تروشرب#

 | ییوخب زبن ناربا دد ناپج كلام
 هحقص لوئس - دنزاد تی
 اد یلوا دنکیمناضا ام تا

 وسم ناباق ]و ملب رد لب قتچ
 یاشنیسرد «دندنسیم | اف

9 
 یلامرهث یاهملیف لورس

 لمشم > یاهملیق و تسا دور
 نی رتهب < یفابهدابشن »و بر

 زبن اد یموسو تمامدانپا
 یم (سبت کیف وت)رسمه نونگآ

 هظحالم < شما راکسا و ملی

 یاهملیا رد یسراپچ و دا
 و < ادنزینادنذ > نرج یگر
 | یلامنرثه «ررطا ریایاسسوفز

 «ددام یراکادفو ملباو ت
 دیوتیم ایآ. دهد قزژآ

 :دیدوایب رطاغباد اهن آ

 ی ار فورعم هشیرنههسنيا

 «تیالبنآ »و «نارچاکوبتساد <
 دوب «ددوفا رک نوجوو

 شیامن نارهت رد یدنه
 2 رنه مادک و دتفادماد هچ اهن ۲

 نب رب ون وب هدون تک شناگش
 دنشابكبمادکهدش هداد شام ملق

 لبقلاسینمل 7 یاهملیف - ۲
 هدواگشیامن شرع اهاشیسردهک
 مادکرتهب همه ذاو ادمات هچ .دش
 هنته هاب

 هک ی کی زکسملبف هدنی رد - ۳
 ضرسیلب ورتماستیم رد هتشذگل اس

 هبتراهنآ مادک دش هدراذگ اقامت
 هتییرته نیرتیب و دنراد اد لوا
 مادکاع هدیقب ملیفودنبادرم و نژ
 تالاوت-نیاباوجب قفومر.تسا
 هدرک آ میشمه بت لب رکی دی دش
 هریاچكي دیتسرلپ هلجم سردآبو
 تسایش راظتنا رد ههانهم
 صوصخم هقبام » باوج

 « موسلاس
 نایای «تداوهاررآپچ - +

 هثیهع - ۲ نیئوخ باتیم ء اهجنر
 كلمرصات - ۳ ناسمرآ و میهبد
 اوناص م 4 ملزردیم یینیطم

 اد هقاس نیا . نایکیچ
 لح دو هتناوت امناکدناوخزا
 .دزادنهنیب هجیترد زدنک

 دشابيمنآسی ر(یدومباروس)یافآدتسا عتاو <
 یدادربملین یاهبن بک ةيلکزا تس هزورما هک «رتییوژ» یر

 عدرع ۱۹:۳لاساو تسا مقاو یتبی رد هزاسیم ملیق ناتسودنه
 هک «نئوت و<یقرش دنه یاهملیقدیویدونسا ود . دون ملیفهیپتب
 لاسزا دناهدشمفاو «كاوپلیک و تلاپ| رد یمود و هتکلک رد یلوا

 رازابب وهبهت یقاتغم یاهملیق زورماب/۸: و دندیدرک حاتفا ٩۳۲
 ادشبوخیت جرادم ناتسودنهیانم رهغا لاس دنچرد .دن!هداتسرف
 ران آاب هک روشکتیا زا یدیدج یاهسلیغ یدورب و دیناسد هجرد اهتنیب
 .دیدمهاوخ نا رهترد دیامنیم تقیاطم ملیف ةدننک هیهت كلاس بلقا
 ینح و ددریم رامشپ ابند یاهای نیرتببزا ناتسودنه یانیم
 یاهدوشک ماعترب

 ۲ شوهشیامزآ
 مبربیممات ریزدد هک یناهلیف

 نیایارب ام دناهدادشیابن لاسا
 مفاد مينک شیامزارامششوه هک
 یاجبادیرگیدهشیپ رثهو هتشون ار
 زا طقف مياهدربمان یلصا ژانوسرپ
 رتهمان میداد اضات ایع
 اوتترگا , دیس رکذار
 دینک هجارم نوتس نیمه

 هب «هراچی لسو ملیف - ۱
 ا» هارتخا
 ۱ «نرتوس

 هب < زابهدیش و ملیت -

۱ 
۱ 

 «سرفانوم»
 «درک بم نادوالدوملیف - ۳

 و < دولیت تبازیلا و كارتخاب
 «ازالوبرامو

 هب «یدارفغاد» ملبف - +
 <لوابنیجو و «لاهنوج> كارتشا

 اردوخ یلامنیس تامولعم
 ردیئام اب

 < ناراکمانک و ملبترد - ۱
  دنتشادتکرشناکشیرنه مادک

 < یبآ ناسآ و ملب
 1 دوب یلایک مادکللوصعم

 «كراسیودراچیرو ژا - ۳
 ابننارسبت رد ملیف دنچ لاسا
 و دنامداد

 ندولدو پوکی راکو -(
 مهرگبدکبای ملبفادکرد «لاکاب
 : دندوب یاب

 یابقرو میف نادرک راک - ه
 ؛ دوب هک «نیوخ

 (دعب هراعش رد خساپ)

 «شوهشیامزآ» باوج
 ییشآرفنآ «دیرتهلب -

 هلاتیو یلیم ۰ سالک ودكرک - ۲
 رتدراگاوا « دولیتتریاو- ۳

 هیفاب رپ ادریز
 تداوح ...زاهچ - فلا
 اکسراپ ... جنپ - ب
 یقیسوم ... سوره سم
 هتفو ,.. نانو س و

 نادوالد ... نیرغآ -

 دی تداوحادزاهچ - فلا «دیلاوتیم ایآ» باوج
 ورم دم ساب چک تاب
 تسد زا ناف - و یقیسوم داتسا

 .نادوالد لسننیرخ 9 ادوالد لس نیرخآ۲ . م هتفر |
 َ سا و < سالک ود تربود > كارتشا

 خرس سر )هتباسم ناگدنرب
 ۵۳ هرامش ( ناتسوپ
 تا ددهنفساتم

 هرامشرد هقیاسنیا ناگدنرب
 هاب
 لبت

 زا سپ كن و دندیدر گن مالعا
 دوشیمحرد ان ]مان یهاوخ ترلمم

 سهل ملاخ ۷
 یهوگشرتسا یاق۲ - ۲
 ناهناتسلگد یمعلادبع و - ۳

 رلدنچفج - حیحصباوج
 جنپ نیا ) هقباسم ناگدنرب |

 2۴ هرامشا روهشم هشیررته
 هناوجرپچونم یاف].۱
 یرومکزب رفصا < -۲
 یدمحا - جوناب .۳
 ءرپوکی راک: حیعص خساپ

 - تلیلک یریگتنوم . لساد نیج
 ید سیدود - تراک وب یرفمه

 یتامنیس میوقت
 یاسکع نیرتم لماش

 ب ویحم ناگشیپ رنه

 سیراشدپس «نالاتوموداکید - <
 ۳۷ هحفص-

 ۶ دجتمامش



 ناریا تلمهب (انایالمنیس) یدیعنیرتاببنار گ
 ت  ۳ زور

 و هد 1

 ۳ یاس کا کات سا

 ملسم رو طب و هدشهیهتلایدتویلیمكيآج رخاب و هامتفه تدمرد هک یبلیف
 تفرگد هاوخرارق اهناتسرهشو نارهتيلاها لابتتا دروم
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 هداتس ((یلادنیلب) یاهسکع نیرتهب ذا یکیزو دون دیعصوصخمهرامشیا رب

 جدا دانونکا بیر هداتس نیا مياهدر ک باختنا اد یسیلگنا هلاس ۷۰ دوهشم
 هوشیمهداد ناشننا رهت ددیوزا ملیفدنچیدوزب و تسا تیب وبحمو ترهش

 سس


